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WPROWADZENIE
Doradztwo zawodowe i poradnictwo kariery to dziedziny coraz szerzej włączane w praktykę wspomagania
wyborów edukacyjnych oraz zawodowych Polaków. W ubiegłym roku szkolnym programem doradztwa zawodowego objęto uczniów siódmych klas szkoły podstawowej oraz pierwszych klas branżowej szkoły I stopnia,
a z początkiem bieżącego roku szkolnego 2019/2020 wprowadzono je także w pierwszych klasach czteroletniego liceum ogólnokształcącego oraz pięcioletniego technikum. Na rzecz doradztwa zawodowego w Polsce
działają instytucje publiczne, niepubliczne i organizacje pozarządowe, realizując różnorodne projekty; potrzeba rozwijania tej problematyki przyczyniła się także do powstania specjalistycznych kierunków studiów oraz
innych inicjatyw badawczych i rozwojowych. Wszystkie te działania generują wiele opracowań o charakterze
teoretycznym oraz praktycznym, które stanowią bogate, nieodpłatne źródło wiedzy. Działające w Poznaniu
od ponad 15 lat pierwsze w Polsce Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży prowadzi regularny monitoring oraz agregację tych informacji, czego wyrazem jest niniejsze opracowanie.
Prezentowany katalog literatury i narzędzi należy traktować jako przewodnik po dostępnych zasobach wiedzy na temat doradztwa zawodowego i poradnictwa kariery, skierowany w szczególności do nauczycieli
i doradców zawodowych pracujących z młodzieżą w branżowych szkołach I stopnia oraz technikach.

CO ZAWIERA DOKUMENT?
W dokumencie zawarto zestawienie oraz syntetyczne opisy podstawowych źródeł wiedzy na temat doradztwa zawodowego i poradnictwa kariery w Polsce, sporządzone na podstawie szczegółowego przeglądu.
W pierwszej części Kluczowe źródła wiedzy zostały zebrane dane dostępne na stronach instytucji oraz działań
projektowych, których zadaniem jest podejmowanie aktywności na rzecz rozwoju doradztwa zawodowego
w Polsce.
Część druga Wybrane strony internetowe, opracowania i narzędzia w podziale na grupy docelowe zawiera przegląd wybranych źródeł oraz instrumentariów, które wspomagały dotychczasowe działania szkolnych kadr pedagogicznych oraz pracowników innych instytucji i organizacji na rzecz doradztwa zawodowego.
Przedstawiony materiał jest aktualny na dzień 10 grudnia 2019 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią niniejszego opracowania!
Zespół Projektu
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CZĘŚĆ 1.

Kluczowe źródła wiedzy o doradztwie zawodowym

1.1. Biblioteka Krajowych Ram Kwalifikacji (B KRK)
Opis podmiotu:
Portal informacyjny prowadzony przez Instytut Badań Edukacyjnych.
Status organizacyjno-prawny:
Projekt realizowany przez Instytut Badań Edukacyjnych – instytut badawczy nadzorowany przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Mocne strony:
• udostępniany bezpłatnie najobszerniejszy zbiór publikacji polsko – i obcojęzycznych poświęconych
zagadnieniom Ram Kwalifikacyjnych.
Oferowane narzędzia:
• wyszukiwarka publikacji (za pośrednictwem strony www).
Grupy docelowe:
• dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz wychowawcy;
• doradcy zawodowi i inne osoby, które chcą towarzyszyć uczniom w procesie planowania kariery edukacyjnej i zawodowej.
Dostępność wersji drukowanej publikacji:
Publikacje drukowane udostępniane są nieodpłatnie w formacie pdf.
Adres www:
http://biblioteka-krk.ibe.edu.pl/opac_css/index.php [dostęp 10.12.2019]
Udostępniane treści (przykłady):
• raporty i metodologie badawcze z zakresu edukacji i rynku pracy;
• opracowania dotyczące procesu bolońskiego;
• artykuły dotyczące kształcenia ustawicznego i jego uwarunkowań;
• porównania systemów ram kwalifikacji zawodowych;
• materiały na temat Europejskiej Ramy Kwalifikacji, Polskiej Ramy Kwalifikacji, Krajowego Rejestru
Kwalifikacji.

11

CZĘŚĆ 1.

Kluczowe źródła wiedzy o doradztwie zawodowym

1.2. Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE)
Opis podmiotu:
Portal informacyjny instytucji.
Status organizacyjno-prawny:
Centralna Komisja Egzaminacyjna została powołana z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Sejm RP na mocy ustawy z dnia 25 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. nr 117 poz.759).
Mocne strony:
• aktualne i kompletne informacje dotyczące organizacji i wyników wszystkich typów egzaminów.
Oferowane narzędzia:
–
Grupy docelowe:
• dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz wychowawcy;
• doradcy zawodowi i inne osoby które chcą towarzyszyć uczniom w procesie planowania kariery edukacyjnej i zawodowej;
• uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych wszystkich typów.
Dostępność wersji tradycyjnej publikacji elektronicznych:
–
Adres www:
https://cke.gov.pl/, [dostęp 10.12.2019]
Udostępniane treści:
• arkusze egzaminu gimnazjalnego za lata 2012-2019, egzaminu maturalnego wg starej formuły za lata
2005-2019, egzaminu maturalnego wg nowej formuły za lata 2015-2019, egzaminu zawodowego
wg formuły 2012, egzaminu eksternistycznego z przedmiotów ogólnokształcących z zakresu szkoły
podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego i zasadniczej szkoły zawodowej;
• sprawozdania oraz wyniki krajowe egzaminu gimnazjalnego za lata 2012-2019, wyniki egzaminu
maturalnego starej formuły za lata 2005-2019, wyniki egzaminu maturalnego nowej formuły za lata
2015-2019, wyniki egzaminu zawodowego za lata 2012-2019, wyniki egzaminu, eksternistycznego
z przedmiotów ogólnokształcących z zakresu szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego i zasadniczej szkoły zawodowej za lata 2012-2019;
• rozbudowane informatory dla poszczególnych typów egzaminów wraz z podstawą programową;
• baza aktów prawnych.
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1.3. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP PIB)
Opis podmiotu:
Instytucja badawczo-rozwojowa prowadząca portal, na którym publikowane są bieżące i archiwalne informacje z dziedziny BHP i zawodoznawstwa.
Status organizacyjno-prawny:
Państwowy instytut badawczy.
Mocne strony:
• kompleksowa informacja o bezpieczeństwie i higienie pracy;
• kompleksowa informacja o zagrożeniach zawodowych;
• wiedza poparta badaniami naukowymi;
• organizacja konferencji naukowych i upowszechniających wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, higieny
pracy i zawodoznawstwa.
Oferowane narzędzia:
• System interaktywnej oceny ryzyka zawodowego IRYS (dostępny po zalogowaniu);
• Komputerowy System Integracji Dowolnych Baz Danych SINDBAD, zawierający zagregowane zbiory
informacji związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie czynników szkodliwych i środków ochrony indywidualnej (dostępny po zalogowaniu);
• aplikacja RISK SCORE, przeznaczona do szacowania ryzyka zawodowego związanego z występowaniem zagrożeń na stanowisku pracy (wersja pilotażowa);
• interaktywny serwis internetowy umożliwiający sporządzenie i wydrukowanie dokumentacji
powypadkowej;
• serwis Analiza kosztów i korzyści BHP;
• System internetowej oceny zarządzania bezpieczeństwem, higieny pracy i kultury bezpieczeństwa
SZB (dostępny po zalogowaniu);
• Internetowy system wspomagający wdrażanie i zarządzanie ergonomią w zakładach pracy
• ERGO
i inne.
Grupy docelowe:
• uczniowie szkół podstawowych oraz ich rodzice;
• uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz ich rodzice;
• doradcy zawodowi, pedagodzy i psycholodzy;
• nauczyciele oraz wychowawcy;
• osoby z niepełnosprawnościami.
Dostępność wersji drukowanej publikacji:
Na zamówienie.
Adres www:
www.ciop.pl, [dostęp: 10.12.2019]
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Udostępniane treści (przykłady):
• informacje o zawodach, w tym zagrożenia występujące w pracy, przeciwskazania zdrowotne do wykonywania zawodu itp.;
• opracowania dotyczące warunków pracy osób z niepełnosprawnościami;
• przepisy BHP;
• informacje dotyczące wydarzeń (m.in. konferencji i seminariów) związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w kraju i za granicą.
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1.4. Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży (CDZdM)
Opis podmiotu:
Instytucja działająca na rzecz uczniów poznańskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w obszarze doradztwa zawodowego i promocji postaw przedsiębiorczych. W ramach działalności Centrum prowadzi portal
internetowy, na którym można znaleźć treści z zakresu doradztwa zawodowego, systemu szkolnictwa, oferty
edukacyjnej oraz rynku pracy. W latach 2017-2019 placówka realizowała projekt „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego” w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania.
Status organizacyjno-prawny:
Instytucja publiczna prowadzona przez Miasto Poznań.
Mocne strony:
• materiały skierowane do czterech grup docelowych: uczniów szkół podstawowych oraz ich rodziców,
uczniów szkół ponadpodstawowych oraz ich rodziców, doradców zawodowych i innych specjalistów,
nauczycieli i wychowawców;
• zbiór różnych informacji pomagających uczniom podjąć decyzję o wyborze ścieżki kształcenia i kariery zawodowej;
• duża baza narzędzi i informacji z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego.
Oferowane narzędzia:
• testy predyspozycji zawodowych, inteligencji wielorakiej, testy osobowości;
• prezentacje dla doradców zawodowych, nauczycieli przedsiębiorczości i wychowawców z aktualnymi informacjami na temat rynku pracy;
• narzędzie diagnostyczne dla uczniów szkół podstawowych;
• zbiór scenariuszy dla doradców zawodowych oraz innych osób pracujących z młodzieżą.
Grupy docelowe:
• uczniowie szkół podstawowych oraz ich rodzice;
• uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz ich rodzice;
• doradcy zawodowi, pedagodzy i psycholodzy;
• nauczyciele oraz wychowawcy.
Dostępność wersji drukowanej publikacji:
Na specjalne zamówienie.
Adres www:
www.cdzdm.pl, [dostęp: 10.12.2019]
Udostępniane treści (przykłady):
• wyszukiwarka zawodów w technikach i branżowych szkołach I stopnia, w których kształcą się uczniowie na terenie aglomeracji poznańskiej;
• wyszukiwarka kwalifikacyjnych kursów zawodowych – KKZ;
• kompendium informacji w zakresie tworzenia WSDZ w odniesieniu do techników oraz branżowych
szkół I stopnia;
• poradniki dla nauczyciela – doradztwo grupowe (t.1) i doradztwo indywidualne (t.2);
• standardy doradztwa zawodowego dla techników oraz branżowych szkół I stopnia;
• opracowania nt. rynku pracy;
• raporty z badań.
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1.5. Centrum Rozwoju Talentów (CRT)
Opis podmiotu:
Instytucja świadcząca usługi dla młodzieży i dorosłych w zakresie doradztwa zawodowego, poradnictwa
kariery i rozwijania postaw przedsiębiorczych.
Status organizacyjno-prawny:
Jednostka organizacyjna Gdańskiego Urzędu Pracy.
Mocne strony:
• innowacyjne podejście do działań związanych z doradztwem kariery i doradztwem zawodowym;
• informacja o bieżących działaniach i wydarzeniach.
Oferowane narzędzia:
• informator zawodowy, za pomocą którego można wyszukać kierunki kształcenia oferowane przez
szkoły ponadpodstawowe i uczelnie wyższe.
Grupy docelowe:
• uczniowie szkół podstawowych oraz ich rodzice;
• uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz ich rodzice;
• doradcy zawodowi, pedagodzy i psycholodzy;
• nauczyciele oraz wychowawcy;
• inne osoby zainteresowane rozwojem osobistym i zawodowym.
Dostępność wersji drukowanej publikacji:
Nie dotyczy.
Adres www:
www.centrumtalentow.pl, [dostęp: 10.12.2019]
Udostępniane treści (przykłady):
• newsletter z informacjami z zakresu rozwoju osobistego i zawodowego;
• interaktywny informator zawodowy;
• oferta prowadzonych szkoleń, warsztatów i innych inicjatyw.
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1.6. Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych (EPALE)
Opis podmiotu:
EPALE, elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych, skupia społeczność profesjonalistów z całej Europy. Platforma jest otwarta dla wszystkich, którzy interesują się kształceniem dorosłych, w tym dla
osób zajmujących się doradztwem zawodowym. Platforma EPALE jest finansowana ze środków programu
Erasmus+.
Status organizacyjno-prawny:
Krajowe Biuro EPALE w Polsce jest prowadzone przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
Mocne strony:
• dostęp do informacji z sektora kształcenia dorosłych, w tym na temat doradztwa zawodowego;
• możliwość nawiązania kontaktów z kolegami w całej Europie i wzajemne uczenie się za pośrednictwem wpisów na blogach i dyskusji na forach;
• dostęp do narzędzia wyszukiwania partnerów edukacyjnych projektów międzynarodowych.
Oferowane narzędzia:
• platforma jest zorganizowana wokół 5 głównych tematów z zakresu uczenia się dorosłych: wsparcie
uczącego się, środowiska uczenia się, umiejętności życiowe, polityka, jakość. Każdy z tematów obejmuje kilka podtematów, w tym doradztwo i wsparcie zawodowe. Każdy podtemat otwiera dostęp do
aktualności, wpisów na blogach, kalendarza wydarzeń, materiałów i grup dyskusyjnych;
• możliwość udziału w debatach online, oceny treści, zamieszczania komentarzy do wpisów na blogach, zamieszczania własnych wpisów i materiałów. Aby korzystać ze wszystkich dostępnych narzędzi, należy się zarejestrować.
Grupy docelowe:
• osoby zajmujące się kształceniem dorosłych;
• doradcy zawodowi.
Dostępność wersji drukowanej publikacji:
Nie dotyczy.
Adres www:
https://epale.ec.europa.eu/ [dostęp: 10.12.2019]
Udostępniane treści (przykłady):
• wpisy na blogu tematycznym „Doradztwo i wsparcie zawodowe”, np. „Wyzwania organizacji w obszarze rozwoju pracowników” , „Doradztwo zawodowe jako dobro luksusowe”;
• wydarzenia – informacje o międzynarodowych i krajowych konferencjach na temat doradztwa
zawodowego;
• informacja o dostępnych materiałach tematycznych.
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1.7. Euroguidance (EG)
Opis podmiotu:
Sieć Euroguidance to międzynarodowy projekt wpierający edukacyjną i zawodową mobilność zawodową
oraz rozwój poradnictwa zawodowego w Europie. Zadania projektu są realizowane w Polsce przez dwa
Centra – w sektorze pracy przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w sektorze edukacji przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej (bezpośrednio zadania są realizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji).
W ramach projektu prowadzony jest portal internetowy, na którym są udostępniane opracowania i publikacje na temat doradztwa zawodowego i rynku pracy oraz materiały metodyczne.
Status organizacyjno-prawny:
Międzynarodowa sieć skupiająca 34 kraje europejskie; projekt finansowany w ramach programu Erasmus+.
Mocne strony:
• dostęp do poradników i materiałów metodycznych;
• niektóre publikowane materiały dostępne w wersji anglojęzycznej;
• materiały z międzynarodowych seminariów Cross Border Seminar;
• aktualności z krajowych i międzynarodowych spotkań dotyczących poradnictwa zawodowego.
Oferowane narzędzia:
• materiały metodyczne dla doradcy zawodowego z sektora edukacji są dostępne na stronie http://
www.eurodoradztwo.praca.gov.pl/publikacje/edukacja [dostęp: 10.12.2019].
Grupy docelowe:
• doradcy zawodowi;
• nauczyciele oraz wychowawcy;
• twórcy polityki zarówno z sektora edukacji, jak i pracy, odpowiedzialni za poradnictwo zawodowe,
edukację zawodową, krajowe ramy kwalifikacji.
Dostępność wersji drukowanej publikacji:
Nie.
Adres www:
http://www.eurodoradztwo.praca.gov.pl/ [dostęp: 10.12.2019]
Udostępniane treści (przykłady):
• opracowania i materiały metodyczne z zakresu poradnictwa zawodowego oraz rynku pracy;
• publikacje nt. zawodów i kwalifikacji zawodowych;
• informacje dotyczące aktualnych wydarzeń związanych z doradztwem zawodowym i edukacją
zawodową;
• lista linków do stron internetowych instytucji i organizacji z obszaru edukacji, rynku pracy i doradztwa zawodowego.
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1.8. Europejskie Służby Zatrudnienia (EURES)
Opis podmiotu:
Platforma internetowa sieci EURES, do której należą publiczne służby zatrudnienia państw członkowskich
UE i EFTA oraz inne uprawnione organizacje działające w obszarze zatrudnienia na poziomie regionalnym,
krajowym i unijnym.
Status organizacyjno-prawny:
Sieć EURES jest koordynowana przez Europejski Urząd Koordynacji (organ Komisji Europejskiej).
W Polsce pośrednictwem pracy w ramach sieci zajmują się WUP-y, PUP-y, wojewódzkie jednostki
Ochotniczych Hufców Pracy oraz podmioty akredytowane przez MRPiPS.
Mocne strony:
• szeroki zakres usług międzynarodowego pośrednictwa pracy;
• dostęp do bogatych zasobów bieżących ofert pracy, ogłoszeń, informacji o wydarzeniach oraz pozostałych informacji na temat rynku pracy w różnych krajach UE;
• szeroki zakres porad dla osób zainteresowanych europejskim rynkiem pracy.
Oferowane narzędzia:
• krajowa oraz zagraniczna baza ofert pracy w UE i EFTA;
• dopasowanie ofert zatrudnienia i CV online (Europass);
• doradztwo zawodowe świadczone przez specjalistów we wszystkich krajach UE/EFTA;
• wsparcie dla konkretnych grup w ramach ukierunkowanych programów mobilności pracowników,
np. „Twoja pierwsza praca z EURES-em”, „Reaktywacja”;
• promowanie możliwości dla młodych ludzi poprzez portal Drop’pin@EURES;
• wsparcie dynamicznych wydarzeń rekrutacyjnych za pośrednictwem platformy Europejskich Dni
Pracy (online)
i inne.
Grupy docelowe:
• osoby poszukujące pracy w innym państwie członkowskim UE/EFTA;
• pracodawcy szukający pracowników w innym państwie członkowskim UE/EFTA;
• doradcy zawodowi
i inni.
Dostępność wersji drukowanej publikacji:
Nie.
Adres www:
https://eures.praca.gov.pl, https://ec.europa.eu [dostęp: 10.12.2019]
Udostępniane treści (przykłady):
• informacje o warunkach życia i pracy w państwach członkowskich UE;
• informacje o różnych szczegółach procesów poszukiwania pracy oraz rekrutacji;
• informacje o pomocy po rekrutacji i dostęp do takiej pomocy;
• akty prawa europejskiego oraz opisy zawierające ich interpretację.
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1.9. E-ZAMEK.pl (EZ)
Opis projektu:
e-ZAMEK.pl jest portalem przeznaczonym dla osób, które nie zdecydowały jeszcze o wyborze ścieżki zawodowej i chciałyby rozpoznać swoje predyspozycje zawodowe. Portal umożliwia rozwiązywanie specjalistycznych testów predyspozycji zawodowych, które mogą zostać poddane analizie przez nauczycieli lub
doradców. Niektóre treści są dostępne po zalogowaniu.
Status organizacyjno-prawny:
Projekt „Poznaj swoje predyspozycje zawodowe” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Mocne strony:
• zbiór materiałów metodycznych;
• zestaw testów z zakresu doradztwa zawodowego;
• inne materiały wspomagające wybór ścieżki zawodowej.
Oferowane narzędzia:
• test predyspozycji zawodowych do realizacji online lub offline;
• karty wybranych zawodów.
Grupy docelowe:
• doradcy zawodowi;
• nauczyciele oraz wychowawcy;
• osoby, które chcą towarzyszyć uczniom w procesie planowania kariery edukacyjnej i zawodowej;
• uczniowie oraz ich rodzice.
Dostępność wersji drukowanej publikacji:
Nie.
Adres www:
www.e-zamek.pl, [dostęp: 10.12.2019]
Udostępniane treści (przykłady):
• test predyspozycji zawodowych;
• scenariusz szkolenia w zakresie wykorzystania narzędzi do diagnozy predyspozycji zawodowych;
• rozpoznawanie predyspozycji zawodowych – materiały metodyczno-informacyjne i narzędzia dla nauczycieli, doradców zawodowych, psychologów, pedagogów i rodziców;
• rozpoznawanie predyspozycji zawodowych – poradnik dla uczennic i uczniów;
• narzędzie wspierające analizę zainteresowań.
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1.10. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)
Opis podmiotu:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) zarządza programami, projektami i inicjatywami, które umożliwiają uczenie się w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej, poprzez działania podejmowane w innych krajach oraz w społecznościach lokalnych. FRSE zarządza programami edukacyjnymi,
głównie programami europejskimi. Obecnie pełni funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ oraz
programu Korpus Solidarności (program wspierający projekty wolontariatu). Fundacja kieruje także inicjatywami takimi jak eTwinning, Eurodesk Polska i Europass.
Status organizacyjno-prawny:
Fundacja Skarbu Państwa.
Mocne strony:
• oferta dofinasowania międzynarodowych projektów edukacyjnych, w tym sprzyjających rozwojowi
umiejętności zawodowych uczniów poprzez ich udział w zagranicznych praktykach i stażach;
• realizacja badań edukacyjnych związanych z wdrażaniem projektów dofinansowanych przez FRSE.
Oferowane narzędzia:
• poradniki i materiały na temat realizacji projektów edukacyjnych;
• szkolenia dla nauczycieli na temat przygotowywania wniosków o dofinasowanie projektów
edukacyjnych.
Grupy docelowe:
• nauczyciele, doradcy zawodowi;
• uczniowie wszystkich typów szkół.
Dostępność wersji drukowanej publikacji:
Na specjalne zamówienie.
Adres www:
https://www.frse.org.pl/ [dostęp: 10.12.2019]
Udostępniane treści (przykłady):
• informacje na temat możliwości pozyskania dofinansowania na zagraniczne praktyki i staże dla
uczniów;
• poradniki dotyczące realizacji międzynarodowych projektów edukacyjnych;
• publikacje dotyczące rozwijania kompetencji w zakresie przedsiębiorczości;
• raporty badawcze na temat wpływu wolontariatu na wejście przez młodych na rynek pracy.

21

CZĘŚĆ 1.

Kluczowe źródła wiedzy o doradztwie zawodowym

1.11. Główny Urząd Statystyczny (GUS)
Opis podmiotu:
Instytucja publiczna prowadząca portal internetowy, w którym umieszczane są informacje statystyczne
o różnym poziomie szczegółowości. Portal umożliwia agregację danych w różnych zestawieniach.
Status organizacyjno-prawny:
Instytucja publiczna podległa prezesowi Rady Ministrów.
Mocne strony:
• wieloaspektowa baza danych, informacji i opracowań merytorycznych w 23 obszarach tematycznych, zawierająca arkusze kalkulacyjne, pliki infografik, raporty i inne publikacje w formacie pdf.
Oferowane narzędzia:
• portal stat.gov.pl umożliwia dostęp do danych statystycznych i ich opracowań. Jednocześnie współtworzy portale internetowe pozwalające na samodzielne przygotowywanie zestawień i wizualizacji
w zadanym zakresie:
• Bank Danych Lokalnych (https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start);
• Portal Geostatystyczny (https://geo.stat.gov.pl/);
• System Strateg (http://strateg.stat.gov.pl/).
Grupy docelowe:
• dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz wychowawcy;
• doradcy zawodowi i inne osoby, które chcą towarzyszyć uczniom w procesie planowania kariery edukacyjnej i zawodowej;
• pracodawcy;
• uczniowie szkół.
Dostępność wersji drukowanej publikacji:
Część opracowań rocznych i kwartalnych wydawana jest w formie tradycyjnej.
Adres www:
www.stat.gov.pl, [dostęp 10.12.2019]
Udostępniane treści (przykłady):
W 23 obszarach tematycznych, w tym „Edukacja” i „Rynek pracy”, dostępne są:
• cykliczne opracowania merytoryczne w formacie pdf wraz z załączonymi tablicami danych w formatach xls bądź w folderach skompresowanych zip;
• infografiki w formacie jpg;
• arkusze danych statystycznych;
• notatki informacyjne.
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1.12. Instytut Badań Edukacyjnych (IBE)
Opis podmiotu:
Instytut badawczy prowadzący interdyscyplinarne
i efektywnością systemu edukacji w Polsce.

badania

naukowe

nad

funkcjonowaniem

Status organizacyjno-prawny:
Jednostka publiczna pod nadzorem Ministra Edukacji Narodowej.
Mocne strony:
• IBE to inicjator, lider oraz parter naukowy przy realizacji wielu projektów krajowych i międzynarodowych, m.in. polskiej edycji projektu PISA (Programme for International Student Assessment);
• niektóre projekty są realizowane w formule grantowej, m.in. projekt „SZANSA – nowe możliwości
dla dorosłych”, skierowany do instytucji zainteresowanych udzielaniem wsparcia edukacyjnego osobom dorosłym z niskim poziomem umiejętności podstawowych;
• strona IBE to bogate źródło wiedzy z przynajmniej kilkunastu badanych obszarów tematycznych,
m.in. metody i treści kształcenia, nowe technologie w edukacji, edukacja zawodowa, koncepcja uczenia się przez całe życie;
• IBE współpracuje z instytucjami różnych sektorów w kraju i za granicą, należy do kilku międzynarodowych sieci eksperckich.
Oferowane narzędzia:
• Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK) – publiczny rejestr, w którym znajdują się informacje
o kwalifikacjach nadawanych w Polsce. Obecnie w rejestrze dostępne są tzw. kwalifikacje pełne, które zdobywa się w systemie oświaty lub szkolnictwa wyższego oraz tzw. kwalifikacje rynkowe, które
można zdobywać w sposób pozaformalny.
Grupy docelowe:
• osoby zainteresowane aktualnymi danymi w zakresie edukacji, w tym nauczyciele, doradcy zawodowi, uczniowie szkół.
Dostępność wersji drukowanej publikacji:
Na zamówienie.
Adres www:
http://www.ibe.edu.pl/pl, [dostęp: 10.12.2019]
Udostępniane treści (przykłady):
• informacje o realizowanych projektach badawczych oraz raporty z badań;
• informacje o inicjatywach i wydarzeniach (konferencjach, spotkaniach konsultacyjnych dla grantobiorców etc.), komunikaty z badań oraz wydarzeń w aktualnościach;
• Kwartalnik EDUKACJA oraz Kwartalnik EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA
• informacje o książkach wydawanych przez IBE, niektóre dostępne w całości w formacie pdf;
• publikacje dotyczące Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, w tym ZRK
i inne.
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1.13. Naviguide (NG)
Opis podmiotu:
Witryna internetowa należąca do austriackiego Publicznego Biura Pośrednictwa Pracy, powstała przy
wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach projektu międzynarodowego będącego elementem
„Programu Leonardo da Vinci – części programu edukacyjnego Unii Europejskiej Uczenie się przez całe
życie”
Status organizacyjno-prawny:
jw.
Mocne strony:
• międzykulturowo sprawdzone narzędzia gotowe do natychmiastowego wykorzystania.
Oferowane narzędzia:
• podręcznik zawierający 102 metody i narzędzia grupowej pracy doradczej;
• wyszukiwarka metod i narzędzi;
• dokumenty projektowe: analiza potrzeb, raporty syntetyczne, ewaluacja.
Grupy docelowe:
• doradcy zawodowi i inne osoby, które chcą towarzyszyć uczniom w procesie planowania kariery
edukacyjnej i zawodowej – jako pomoc w przygotowywaniu zajęć grupowych.
Dostępność wersji drukowanej publikacji:
–
Adres www:
https://www.naviguide.net/polish/home.asp?lang=48&SPage=1 [dostęp: 10.12.2019]
Udostępniane treści (przykłady):
• podręcznik metod doradczej pracy grupowej;
• fiszki poszczególnych ćwiczeń;
• analizy potrzeb szkoleniowych.
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1.14. Ochotnicze Hufce Pracy (OHP)
Opis podmiotu:
Instytucja publiczna prowadząca portal informacyjny o tej samej nazwie.
Status organizacyjno-prawny:
Instytucja publiczna podległa ministrowi właściwemu do spraw pracy.
Mocne strony:
• aktualne informacje dotyczące projektów i działań związanych z rynkiem pracy, oferowanych małoletnim oraz pracodawcom;
• jako instytucja oferuje nie tylko informacje, ale faktyczne i formalne rozwiązania kierowane do beneficjentów: kształcenie zawodowe, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, organizacja szkoleń, programy rynku pracy.
Oferowane narzędzia:
• portal ohp.pl nie posiada osobnej biblioteki publikacji elektronicznych kierowanych do beneficjentów ostatecznych bądź narzędzi, które mogą zostać wykorzystane przez doradców zawodowych, nauczycieli i innych współpracowników rozwoju. Jednocześnie na podstronach poświęconych projektom realizowanym bądź zakończonym można znaleźć wartościowe publikacje;
• szczególnie atrakcyjne i aktualne materiały udostępniane są w ramach Elektronicznego Centrum
Aktywizacji Młodzieży: http://www.dokariery.pl, [dostęp: 10.12.2019].
Grupy docelowe:
• osoby w wieku 15–17 lat nierealizujące obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, mające problemy
z ukończeniem szkoły i potrzebujące kwalifikacji zawodowych;
• osoby w wieku 18–25 lat, w tym poszukujące pracy bądź chcące się przekwalifikować, bezrobotni,
absolwenci szkół i studenci;
• rodzice młodzieży uczestniczącej w OHP;
• pracodawcy;
• instytucje i organizacje pozarządowe działające na rzecz młodzieży;
• jednostki samorządu terytorialnego;
• szkoły i placówki opiekuńczo-wychowawcze.
Dostępność wersji drukowanej publikacji:
–
Adres www:
https://ohp.pl/, [dostęp 10.12.2019], https://dokariery.pl/, [dostęp 10.12.2019]
Udostępniane treści (przykłady):
Na portalu www.dokariery.pl zamieszczone są m.in.:
• baza aktów prawnych dotyczących zatrudniania młodzieży i związanych z tym usług Ochotniczych
Hufców Pracy;
• informator i prezentacje w formie interaktywnych plików pdf;
• filmy zawodoznawcze dostępne na kanale YouTube ECAM;
• poradniki w formacie pdf wraz z zestawami ćwiczeń do samodzielnego wykonania;
• wyszukiwarka ofert pracy.
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1.15. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu (OKE P)
Opis podmiotu:
Portal informacyjny instytucji odpowiadającej za przygotowywanie i organizowanie zewnętrznego systemu
oceniania (egzamin ósmoklasisty po szkole podstawowej, egzamin maturalny, egzamin zawodowy oraz egzaminy eksternistyczne) na obszarze województw wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego.
Status organizacyjno-prawny:
Instytucja publiczna nadzorowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, działająca m.in. w oparciu
o ustawę o systemie oświaty.
Mocne strony:
• aktualne i kompletne informacje dotyczące organizacji i wyników wszystkich typów egzaminów
w województwach podlegających działaniu podmiotu;
• możliwość korzystania ze zindywidualizowanego konta użytkownika: ucznia, absolwenta, egzaminatora, szkoły.
Oferowane narzędzia:
Grupy docelowe:
• dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz wychowawcy;
• doradcy zawodowi i inne osoby które chcą towarzyszyć uczniom w procesie planowania kariery edukacyjnej i zawodowej;
• uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych wszystkich typów.
Dostępność wersji tradycyjnej publikacji elektronicznych:
Adres www:
https://www.oke.poznan.pl/, [dostęp 10.12.2019]
Udostępniane treści:
• dla egzaminu ósmoklasisty: podstawa prawna, informacje ogólne, filmy informacyjne, informację
o ostatniej Diagnozie kompetencji ósmoklasistów;
• dla egzaminu gimnazjalnego: podstawa prawna, informacje podstawowe;
• dla egzaminu maturalnego: informacje o „starej formule”, podstawa prawna, informacje podstawowe
bieżącej formuły, wspólne z CKE materiały dla uczniów i nauczycieli (zbiory zadań, filmy i scenariusze
egzaminów, także dla niesłyszących ze szczególnym uwzględnieniem języka polskiego, języków obcych, matematyki, biologii i chemii);
• dla egzaminu zawodowego z podstawą programową 2012, 2017 i 2019: podstawy prawne, informacje
dla zdających, Informatory wspólne z CKE, informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania oraz
terminy, wykaz turniejów i olimpiad zwalniających z części pisemnej w latach 2017-2020, klucze punktowania odpowiedzi, formularze deklaracji i wniosków, wyniki, raporty o wynikach oraz zestawienia wyników zdających w poszczególnych szkołach, powiatach i województwach w różnych okresach i inne;
• dla egzaminu eksternistycznego: informacje, informatory, terminy, miejsce przeprowadzenia egzaminów, procedury, opłaty za egzaminy eksternistyczne, wnioski i deklaracje, raporty.
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1.16. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (ODN)
Opis podmiotu:
Regionalna placówka mająca na celu podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr oświatowych1.
Status organizacyjno-prawny:
Jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Mocne strony:
• wieloaspektowe wsparcie nauczycieli różnych specjalności;
• możliwość uzyskania bezpośredniej, indywidualnej pomocy w rozwoju zawodowym;
• koncentracja informacji na temat aktualnych możliwości wsparcia nauczycieli (projektów, szkoleń
etc.), dane instytucji współpracujących w tym zakresie w województwie.
Oferowane narzędzia:
• system e-learningowy, www.sieci.odnpoznan.pl, [dostęp: 10.12.2019];
• system organizacji szkoleń tradycyjnych, w tym z zakresu doradztwa zawodowego.
Grupy docelowe:
• nauczyciele oraz wychowawcy;
• doradcy zawodowi, pedagodzy i psycholodzy.
Dostępność wersji drukowanej publikacji:
Tak.
Adres www:
www.odnpoznan.pl, [dostęp: 10.12.2019]
Udostępniane treści (przykłady):
• archiwum czasopisma „Uczyć lepiej” za lata 2004-2019;
• opracowania aktów prawnych dotyczących placówek edukacyjnych.

1

Podobnie portale informacyjne prowadzone są przez samorządowe Ośrodki oraz Centra Doskonalenia Nauczycieli z wielu miast
w całej Polsce.
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1.17. Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE)
Opis podmiotu:
Publiczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, prowadząca stronę internetową
o tej samej nazwie, zaangażowana w realizację projektu Euroguidance (omówiony w fiszce 1.5) oraz w inne
projekty.
Status organizacyjno-prawny:
Placówka publiczna prowadzona przez Ministra Edukacji Narodowej.
Mocne strony:
• kompleksowa informacja z zakresu kształcenia, wychowania i doradztwa zawodowego;
• aktualność prezentowanych informacji;
• prowadzenie licznych serwisów informacyjnych, w tym portalu internetowego „Doradztwo
Edukacyjno-Zawodowe. Postaw na przyszłość”.
Oferowane narzędzia:
• kursy on-line dotyczące np. organizacyjnych i programowych zmian w kształceniu zawodowym,
marketingu szkół i placówek oświatowych;
• prowadzenie Sieci Wsparcia Doradca Zawodowy (on-line) mającej na celu udzielenie pomocy merytorycznej osobom zajmującym się poradnictwem zawodowym;
• przykładowe programy preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego z proponowanymi scenariuszami (wersja sprzed wejścia w życie nowego Rozporządzenia);
• wzorcowe rozwiązania funkcjonowania wewnątrzszkolnego sytemu doradztwa zawodowego (wersja sprzed wejścia w życie nowego Rozporządzenia).
Grupy docelowe:
• doradcy zawodowi, pedagodzy i psycholodzy;
• nauczyciele oraz wychowawcy;
• uczniowie.
Dostępność wersji drukowanej publikacji:
Nie.
Adres www:
www.ore.edu.pl, [dostęp: 10.12.2019]
Udostępniane treści (przykłady):
• publikacje zwarte, w tym poradniki;
• informator o zawodach i karty kwalifikacji;
• materiały pomocnicze do pracy dla doradców zawodowych i nauczycieli.
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1.18. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu
Opis podmiotu:
Celem działania Biblioteki jest wspieranie kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz wspomaganie działania placówek oświatowych.
Status organizacyjno-prawny:
Jednostka publiczna prowadzona przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
Mocne strony:
• oferta skoncentrowana na problematyce oświatowej, w tym skierowana do doradców zawodowych;
• dostęp do szerokiego zakresu publikacji w wersji tradycyjnej oraz elektronicznej.
Oferowane narzędzia:
• pakiety edukacyjne dla różnych grup odbiorców, w tym dla nauczycieli, doradców zawodowych,
uczniów;
• katalog biblioteczny online;
• zapisy zdalne do biblioteki;
• linki do zewnętrznych zasobów literatury w formie elektronicznej, m.in. do Serwisu Otwórz Książkę
(bezpłatny dostęp do kilkuset książek naukowych).
Grupy docelowe:
• nauczyciele oraz wychowawcy;
• doradcy zawodowi, pedagodzy i psycholodzy;
• uczniowie
i inni.
Dostępność wersji drukowanej publikacji:
W placówce.
Adres www:
https://www.pbp.poznan.pl/, [dostęp: 10.12.2019]
Udostępniane treści (przykłady):
• oferta wspomagania placówek;
• przegląd zmian pojawiających się w prawie oświatowym wraz z odwołaniami do aktów prawnych;
• informacje o organizowanych przez Bibliotekę: konferencjach, wykładach, warsztatach, lekcjach bibliotecznych, konsultacjach, konkursach, projektach;
• opisy nowości pedagogicznych z każdego miesiąca bieżącego roku, opisy wybranych czasopism
pedagogicznych;
• kalendarz oświatowy – informacja o wydarzeniach i dniach okolicznościowych z całego roku;
• linki do stron różnych instytucji oświatowych oraz innych bibliotek.
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1.19. Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP (SDSiZ RP)
Opis podmiotu:
Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP zrzesza specjalistów zajmujących się doradztwem
zawodowym w różnych instytucjach, m. in. w szkołach i placówkach oświatowych. Członkami Stowarzyszenia
mogą zostać osoby, które posiadają kwalifikacje do pracy na stanowisku doradcy zawodowego lub wykonują zadania z zakresu doradztwa (wymagany jest minimum dwuletni staż pracy). Stowarzyszenie aktywnie działa na rzecz doradztwa zawodowego, m.in. poprzez doskonalenie kompetencji zawodowych swoich
członków.
Status organizacyjno-prawny:
Organizacja pozarządowa.
Mocne strony:
• stowarzyszenie jest koordynatorem Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Akcja ma na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz wzmocnienia doradztwa zawodowego. W ramach
OTK można zrealizować każde działanie na rzecz promocji i rozwoju zawodowego (konferencje, webinaria, targi edukacyjne i zawodowe, spotkania z doradcami, itp.). OTK jest skierowany do uczniów,
studentów i osób dorosłych;
• stowarzyszenie jest organizatorem Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową;
• stowarzyszenie jest organizatorem corocznej konferencji dla doradców zawodowych.
Oferowane narzędzia:
Członkowie Stowarzyszenia mają dostęp do profesjonalnych materiałów szkoleniowych pozyskanych przez
Zarząd Stowarzyszenia, mogą brać udział w formach doskonalenia organizowanych przez Stowarzyszenie,
otrzymują raporty i badania opracowane wewnętrznie przez Stowarzyszenie, otrzymują dostęp do internetowej platformy wymiany doświadczeń i wiedzy.
Grupy docelowe:
• doradcy zawodowi;
• osoby posiadające kwalifikacje do pracy na stanowisku doradcy zawodowego.
Dostępność wersji drukowanej publikacji:
Nie dotyczy.
Adres www:
http://sdsiz.com.pl/, [dostęp: 10.12.2019]
Udostępniane treści (przykłady):
• lista polecanych linków związanych z doradztwem zawodowym;
• deklaracja członkowska Stowarzyszenia;
• zasobnik doradcy – linki do materiałów przydatnych w pracy doradcy zawodowego.
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1.20. Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu (WIR)
Opis podmiotu:
Portal informacyjny instytucji.
Status organizacyjno-prawny:
Organizacja samorządu gospodarczego rzemiosła, posiadająca osobowość prawną, działająca na podstawie przepisów Ustawy o rzemiośle oraz statutu uchwalonego przez Zjazd Przedstawicieli (wraz ze zmianami
dokonanymi przez Walne Zgromadzenie Przedstawicieli).
Mocne strony:
Informacja i wsparcie organizacyjne dla rzemieślników, pracodawców, uczących zawodu, dla kandydatów
do nauki zawodu i uczniów zdobywających zawód rzemieślniczy.
Oferowane narzędzia:
–
Grupy docelowe:
• pracodawcy – przedsiębiorcy rzemieślnicy;
• uczniowie pragnący zdobywać zawód oraz już go zdobywający.
Dostępność wersji tradycyjnej publikacji elektronicznych:
Nie.
Adres www:
http://www.irpoznan.com.pl/, [dostęp: 10.12.2019]
Udostępniane treści:
• informacje o nauce zawodu i przyuczeniu do zawodu;
• indeks 124 zawodów (35 wraz z materiałami informacyjnymi) dla których przygotowanie zawodowe
realizowane jest u pracodawców-rzemieślników;
• film „Wybieram rzemiosło” prezentujący ludzi, którzy odnieśli sukces, pracując w rzemiośle oraz prezentujący ofertę kształcenia w wybranych zawodach rzemieślniczych;
• szczegóły dotyczące egzaminu czeladniczego (przebieg egzaminu, warunki dopuszczenia, dokumenty wymagane do egzaminu, wniosek o dopuszczenie do egzaminu – także w wersji online, zaświadczenie o ukończeniu nauki zawodu, zaświadczenie o zatrudnieniu, oświadczenie potwierdzające
wymagany okres wykonywania zawodu, druk polecenia zapłaty, standardy wymagań na egzaminie,
pytania egzaminacyjne, wersja demonstracyjna części pisemnej);
• bank ofert pracy dla uczniów;
• publikacje i narzędzie wypracowane w ramach projektów, m.in. multimedialna gra internetowa
„Praca czeka w rzemiośle!”.
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1.21. Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia (WPSZ)
Opis podmiotu:
Platforma internetowa z bieżącymi informacjami na temat rynku edukacyjnego oraz rynku pracy w Polsce
i za granicą. Zawiera bazy danych z informacjami zawodoznawczymi oraz podstrony powiatowych oraz
wojewódzkich urzędów pracy.
Status organizacyjno-prawny:
Strona prowadzona przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Mocne strony:
• kompleksowość, jednolitość, aktualność, szczegółowość prezentowanych treści;
• dostęp do bieżących informacji dotyczących lokalnych rynków pracy w Polsce;
• dostęp do bieżących ogłoszeń o pracę spoza Polski.
Oferowane narzędzia:
• Klasyfikacja zawodów i specjalności;
• INFOdoradca+ Informacje o zawodach (zawiera m.in. opis 1000 zawodów, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego,
a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie);
• Baza standardów kompetencji/kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń;
• Rejestr Instytucji Szkoleniowych;
• Centralna Baza Ofert Pracy;
• wyszukiwarka ofert pracy, stażów i praktyk;
• kalendarz targów, giełd i szkoleń;
• usługi elektroniczne Urzędów Pracy;
• kompletna baza witryn wojewódzkich oraz powiatowych urzędów pracy;
• rejestracja/wyrejestrowanie osoby bezrobotnej;
• wnioski o usługi i świadczenia z urzędu etc.;
• usługi pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES2
i inne.
Grupy docelowe:
• uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ich rodzice;
• osoby bezrobotne i poszukujące pracy;
• pracodawcy i przedsiębiorcy;
• doradcy zawodowi
i inni.
Dostępność wersji drukowanej publikacji:
Nie dotyczy.
Adres www:
https://psz.praca.gov.pl, [dostęp: 10.12.2019]
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Udostępniane treści (przykłady):
• akty prawne;
• klasyfikacja oraz opisy zawodów i specjalności;
• informacje o poradnictwie indywidualnym i grupowym;
• zakładki o charakterze kompendiów wiedzy dla bezrobotnych/poszukujących pracy oraz dla pracodawców;
• bieżące opracowania dotyczące rynku pracy (dane statystyczne, raporty etc.);
• informacje o lokalnych rynkach pracy oraz instytucjach rynku pracy (bieżące ogłoszenia etc.).

2

Sieć Europejskich Służb Zatrudnienia EURES została szerzej opisana w pozycji nr 1.7.
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1.22. Wybierz Studia (WS)
Opis podmiotu:
Portal zawierający bieżące informacje dotyczące oferty edukacyjnej szkół wyższych.
Status organizacyjno-prawny:
Portal prowadzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Mocne strony:
Czytelnie zaprezentowane, kompletne i rzetelne informacje pochodzące z czterech źródeł:
• oficjalnej bazy o szkolnictwie wyższym Logo – POLon;
• ocen kierunków studiów dokonywanych przez Polską Komisję Akredytacyjną;
• ocen działalności naukowej dokonywanych przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych;
• informacji przesłanych przez uczelnie.
Oferowane narzędzia:
• wyszukiwarka umożliwiająca filtrowanie danych w następujących kategoriach: nazwa uczelni, lokalizacja, kierunki studiów, przedmioty maturalne, studia dzienne i zaoczne, uczelnie publiczne i niepubliczne. Wyszukiwarka pozwala na dokonywanie porównań wybranych kierunków/uczelni;
• mapa uczelni: bazująca na mechanizmie Google Maps, geograficzna prezentacja;
• umiejscowienia poszczególnych uczelni.
Grupy docelowe:
• uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz ich rodzice;
• doradcy zawodowi, pedagodzy i psycholodzy;
• nauczyciele oraz wychowawcy;
• inne osoby, które chcą towarzyszyć uczniom w procesie planowania kariery edukacyjnej
i zawodowej.
Dostępność wersji drukowanej publikacji:
Nie.
Adres www:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl, [dostęp 10.12.2019]
Udostępniane treści (przykłady):
• wystandaryzowane opisy 397 uczelni, 2989 wydziałów, 5069 kierunków studiów wg stanu na dzień
12 lipca 2018;
• instrukcja obsługi platformy Wybierz Studia w formacie pdf.
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1.23. Zielona Linia – Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia (ZL CISZ)
Opis podmiotu:
Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia”.
Status organizacyjno-prawny:
Jednostka organizacyjna Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy.
Mocne strony:
• kompleksowa informacja dla osób poszukujących pracy i przedsiębiorców.
Oferowane narzędzia:
• Autoposzukiwacz – m.in. wyszukiwarki ogłoszeń o pracy, ofert szkoleń oraz wiadomości z regionu dla
użytkowników zarejestrowanych jako poszukujący pracy;
• Fabryka CV – bezpłatne usługi tworzenia, korekty/doskonalenia oraz tłumaczenia CV, realizowane na
podstawie wypełnionego formularza online lub dokumentu przesłanego pocztą email;
• Newsletter – 4 newslettery tematyczne: dla pracodawców, poszukujących pracy, dla osób zainteresowanych powrotem do Polski oraz ogólny;
• baza ogłoszeń o pracy;
• webinaria;
• infolinia
i inne.
Grupy docelowe:
• osoby poszukujące pracy;
• specjaliści pracujący z osobami poszukującymi pracy i pracodawcami;
• doradcy zawodowi i doradcy kariery.
Dostępność wersji drukowanej publikacji:
Brak informacji.
Adres www:
http://zielonalinia.gov.pl/, [dostęp: 10.12.2019]
Udostępniane treści (przykłady):
• poradniki w formie tekstu lub video dla osób poszukujących pracy (dotyczące m.in. procesu rekrutacji, prowadzenia własnej firmy);
• informacje prawne;
• artykuły i informacje o rynku pracy, w tym o zawodach przyszłości;
• raporty i wywiady;
• informacje z regionów.
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W drugiej części opracowania zostały przedstawione wybrane przykłady stron internetowych, pozycji literaturowych oraz narzędzi służących rozwojowi wiedzy i warsztatu pracy doradców zawodowych i doradców kariery. Zebrane informacje zostały uporządkowane od najbardziej ogólnych (przydatnych doradcom zawodowym
i doradcom kariery poruszającym się w różnych kontekstach zawodowych) od ogólnych (uniwersalnych) do
szczegółowych (specjalistycznych).

2.1. Opracowania wspólne
FISZKA 1: Lokalne uwarunkowania decyzji edukacyjnych w perspektywie teorii racjonalnego
wyboru: Koncepcja teoretyczno-metodologiczna (B KRK)
Autor/ Twórca

Agata Komendant-Brodowska, Anna Baczko-Dombi

Rok i miejsce
wydania/
publikacji

2015, Warszawa

Wydawnictwo

Instytut Badań Edukacyjnych

Forma
opracowania

Tekst zwarty w formacie pdf.

Zawiera
Adresat/ adresaci
Adres www
Opracowano
w ramach
projektu

Cel główny, opis,
słowa kluczowe
lub streszczenie

Merytoryczną prezentację teorii i metodologii badania uwarunkowań decyzji
edukacyjnych.
Dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz wychowawcy, doradcy zawodowi, uczniowie.
http://biblioteka-krk.ibe.edu.pl/opac_css/doc_num.php?explnum_id=890,
[dostęp: 10.12.2019]
Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego
Celem opracowania jest przedstawienie koncepcji teoretycznej i metodologicznej
analizy lokalnych uwarunkowań decyzji edukacyjnych w ramach badania panelowego „Uwarunkowania decyzji edukacyjnych”. W projekcie tym odchodzi się od klasycznych, narzucanych odgórnie kategorii, jak np. klasa wielkości miejscowości, analizując w zamian cechy środowiska lokalnego z punktu widzenia badanych. W artykule
lokalne uwarunkowania decyzji edukacyjnych przedstawione zostały w kontekście
problematyki nierówności. W analizach wykorzystano też teorię racjonalnego wyboru, która stała się bazą do postawienia pytań badawczych oraz sformułowania hipotez
badawczych. W kategoriach tej teorii m.in. opisano problem podejmowania decyzji
edukacyjnych, podano też przykład jej zastosowania do analizy problemu nierówności edukacyjnych, tj. model relatywnej awersji do ryzyka Goldthorpe i Breena.
W opracowaniu znajduje się również koncepcja metodologiczna oraz opis narzędzi
badawczych zastosowanych w badaniu panelowym.
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1. Wprowadzenie
Spis treści
(kluczowe
elementy)

2. Decyzje edukacyjne w perspektywie teorii racjonalnego wyboru
3. Lokalne uwarunkowania dostępu do edukacji – koncepcja metodologiczna
4. Podsumowanie
5. Literatura
6. Nota o autorach

Rekomendacje
w zakresie
zastosowania
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Dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz wychowawcy (jako pomoc w opracowywaniu
strategii rozwoju placówki), doradcy zawodowi i inne osoby, które chcą towarzyszyć, uczniom w procesie planowania kariery edukacyjnej i zawodowej (jako pomoc
w przygotowywaniu zajęć grupowych i indywidulnych konsultacji doradczych),
uczniowie (jako pomoc w indywidualnych wyborach edukacyjnych).
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FISZKA 2: ECVET: rozwój kompetencji, umiejętności i talentów (B KRK)
Autor/ Twórca

Tomasz Mrożek (red.)

Rok i miejsce
wydania/
publikacji

2018, Warszawa

Wydawnictwo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Forma
opracowania

Tekst zwarty w formacie .pdf

Zawiera

13 artykułów różnych autorów.

Adresat/ adresaci

Dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz wychowawcy.

Adres www

http://biblioteka-krk.ibe.edu.pl/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1005,
[dostęp: 10.12.2019]

Opracowano
w ramach
projektu

Nie.

Cel główny, opis,
słowa kluczowe
lub streszczenie

Ze wstępu: Oddajemy w Państwa ręce publikację poświęconą zagadnieniom rozwoju
kompetencji i umiejętności zawodowych. W prezentowanym tomie skupiamy się na
potrzebach grup z niskimi kompetencjami. Przedstawiamy narzędzia, które ułatwiają
podnoszenie, rozwijanie i kumulowanie tych kompetencji – m.in. Europejski system
transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) i Zintegrowany
System Kwalifikacji (ZSK).
Wstęp
Wdrażanie systemu ECVET w Europie
W drodze po nowe kompetencje – rola zagranicznych mobilności w praktycznej nauce zawodu
Kompetencje na rynku pracy
Zintegrowany System Kwalifikacji – pierwsze kwalifikacje rynkowe

Spis treści
(kluczowe
elementy)

Kompetencje dla każdego, czyli jak wspierać rozwój pracowników o niskich
kwalifikacjach
Czy grozi nam „koniec pracy”? Wyzwania i scenariusze przyszłości edukacji
w świetle nadchodzącej ewolucji pracy i innowacyjnych technologii
Kompetencje miękkie i zawodowe w praktyce
Innowacyjne rozwiązania wspomagające rozwój oraz uznawanie kompetencji zawodowych
Nowa generacja standardów kompetencji zawodowych – z doświadczeń
projektu Erasmus+
Potwierdzanie efektów uczenia się za pomocą cyfrowych otwartych identyfikatorów kompetencji (open badges)
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Program Erasmus+ na rzecz rozwoju kompetencji i umiejętności zawodowych
Spis treści
(kluczowe
elementy)

Program Erasmus+ a kompetencje
Międzynarodowa mobilność uczniów i kadry edukacyjnej
Przykłady projektów mobilności, w których zastosowano system ECVET
Międzynarodowe partnerstwa strategiczne
Przykładowe projekty partnerstw strategicznych

Rekomendacje
w zakresie
zastosowania
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Dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz wychowawcy (jako pomoc w opracowywaniu strategii rozwoju placówki).

CZĘŚĆ 2.

Wybrane strony Internetowe, opracowania i narzędzia w podziale na grupy docelowe

FISZKA 3: Jak wspierać uczniów ponadpodstawowych szkół zawodowych w projektowaniu rozwoju edukacyjno-zawodowego? Poradnik dla nauczyciela – doradcy zawodowego
(CDZdM)
Autor/ Twórca

Elżbieta Swat-Padrok (tom 1), Agnieszka Ciereszko, Natalia Kęsek (tom 2)

Rok i miejsce
wydania/
publikacji

2018, Radom

Wydawnictwo

Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB

Forma
opracowania

Podręcznik w wersji elektronicznej dostępny na stronie internetowej:
www.cdzdm.pl [dostęp: 10.12.2019].

Zawiera

Tom 1 zawiera wskazówki do indywidualnej pracy z uczniem, z kolei tom 2 zawiera
scenariusze grupowych zajęć dydaktycznych.

Adresat/ adresaci

Nauczyciele, doradcy zawodowi.

Adres www

http://www.cdzdm.pl/PL-H420/materialy-dla-nauczycieli.html, [dostęp: 10.12.2019]

Opracowano
w ramach
projektu

„Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania (EFS)”

Cel główny, opis,
słowa kluczowe
lub streszczenie

Pakiet materiałów mający na celu pomoc nauczycielom i doradcom zawodowym
w skutecznym wspieraniu uczniów techników oraz szkół branżowych I stopnia w planowaniu drogi edukacyjno-zawodowej. Poradnik ma być źródłem inspiracji do pracy
z uczniem oraz okazją do refleksji nad własnym warsztatem pracy.
Tom 1
1. Doradca zawodowy w technikum i branżowej szkole I stopnia
2. Co sprzyja efektywności doradztwa zawodowego w szkole?

Spis treści
(kluczowe
elementy)

3. Jak pomóc uczniowi w tworzeniu Indywidualnego Planu Kariery?
Tom 2
1. Teoretyczna część wprowadzająca
2. Scenariusze zajęć dydaktycznych wraz z materiałami dla uczniów i wskazówkami dla doradcy nauczyciela-doradcy zawodowego
3. Wskazówki metodyczne dla nauczyciela-doradcy zawodowego

Rekomendacje
w zakresie
zastosowania

Wsparcie dla nauczycieli – doradców zawodowych w prowadzeniu doradztwa indywidulanego oraz grupowego w ponadpodstawowych szkołach zawodowych.
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FISZKA 4: Kształcenie postaw przedsiębiorczych (CDZdM)
Autor/ Twórca

Praca zbiorowa pod redakcją Bogny Frąszczak i Marcina Woźniaka

Rok i miejsce
wydania/
publikacji

2017, Poznań

Wydawnictwo

Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży

Forma
opracowania

Podręcznik w wersji elektronicznej dostępny na stronie internetowej: www.cdzdm.
pl, [dostęp: 10.12.2019]. Materiał dostępny również w wersji drukowanej u partnerów
projektu.

Zawiera

Wybrane metody kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród młodych osób oraz
przykłady dobrych praktyk w tym zakresie.

Adresat/ adresaci

Nauczyciele, doradcy zawodowi, wychowawcy, przedsiębiorcy, pedagodzy, władze
lokalne

Adres www

http://www.cdzdm.pl/images/Ksztalcenie_postaw.pdf, [dostęp: 10.12.2019]

Opracowano
w ramach
projektu

Publikacja opracowana w ramach projektu „Trio to Success”, realizowanego ze środków programu Erasmus+.

Cel główny, opis,
słowa kluczowe
lub streszczenie

Celem publikacji jest przedstawienie kluczowych umiejętności, z których składa się
szeroko rozumiana postawa przedsiębiorcza (kreatywność i innowacyjność, zdolności przywódcze i zdolność planowania, komunikatywność i umiejętności interpersonalne, radzenie sobie z ryzykiem i wytrwałość, wiedza z zakresu ekonomii, prawa
i zdolność do nauk) oraz przykładowe metody kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród młodych osób.

Spis treści
(kluczowe
elementy)

• Zestawienie cech przedsiębiorcy. Zdolności przywódcze i umiejętność
planowania
• Zdolność do współpracy, komunikatywność i umiejętności społeczne
• Zarządzanie ryzykiem, wytrwałość i krytyczne myślenie
• Wiedza z zakresu ekonomii, prawa i zdolność do nauki
• Kreatywność i innowacyjność

Rekomendacje
w zakresie
zastosowania
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Wsparcie merytoryczne nauczycieli w przygotowaniu zajęć dla młodzieży na temat
przedsiębiorczości.

CZĘŚĆ 2.

Wybrane strony Internetowe, opracowania i narzędzia w podziale na grupy docelowe

FISZKA 5: Zbiór scenariuszy dla doradców zawodowych oraz osób pracujących z młodzieżą
(CDZdM)
Autor/ Twórca

Praca zbiorowa

Rok i miejsce
wydania/
publikacji

2016, Poznań

Wydawnictwo

Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

Forma
opracowania

Podręcznik w wersji elektronicznej dostępny na stronie internetowej: www.cdzdm.pl,
[dostęp: 10.12.2019].
13 scenariuszy zajęć z doradztwa zawodowego dla młodzieży w wieku 14-19 lat.
Każdy scenariusz zajęć zawiera:
• informację o grupie docelowej;

Zawiera

• cel główny;
• cel szczegółowy;
• przebieg zajęć;
• materiały potrzebne do przeprowadzenia zajęć;
• przewidywany czas realizacji.

Adresat/ adresaci

Doradcy zawodowi, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy.

Adres www

http://www.cdzdm.pl/images/Scenariusze.pdf, [dostęp: 10.12.2019]

Opracowano
w ramach
projektu

Publikacja opracowana w ramach projektu „Trio to Success”, realizowanego ze środków programu Erasmus+.

Cel główny, opis,
słowa kluczowe
lub streszczenie

Wsparcie procesów doradztwa zawodowego i rozwoju kluczowych kompetencji
uczniów wymaganych przez rynek pracy.
Wprowadzenie
Scenariusze:
1. Samopoznanie

Spis treści
(kluczowe
elementy)

2. Komunikacja
3. Podejmowanie decyzji
4. Kreatywność
5. Pozytywne myślenie
6. Zaradność
7. Praca zespołowa

Rekomendacje
w zakresie
zastosowania

Możliwość wykorzystania scenariuszy podczas zajęć z doradztwa zawodowego, na
lekcjach wychowawczych lub przedsiębiorczości. Zbiór scenariuszy jest wariantowy
– można wykorzystać go w całości, jak również realizować tylko odrębne scenariusze
albo wybrane ćwiczenia. Rekomendowana wielkość grupy to 10-30 osób. Zalecany
czas realizacji scenariusza 90 min (dwie godziny lekcyjne).
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FISZKA 6: Międzynarodowe Karty Charakterystyki Zagrożeń Zawodowych (CIOP PIB)
Autor/ Twórca

Zespół specjalistów z Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), Izraelskiego Instytutu
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (IIOSH) oraz Międzynarodowego Centrum Informacji
o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy (CIS)

Rok i miejsce
wydania/
publikacji

2017

Wydawnictwo

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Forma
opracowania

Słowno-graficzne opisy pojedynczych zawodów, umieszczone w zakładkach strony
internetowej.

Zawiera

Karty służą uporządkowanej prezentacji rozmaitych niebezpiecznych czynników, na
które mogą być narażeni wykonawcy różnych zawodów podczas rutynowych czynności w środowisku pracy. Karty mogą być przydatnym źródłem informacji na temat
przyczyn wypadków i chorób, a także służyć pomocą w procesie opracowywania oraz
wdrażania odpowiednich środków profilaktycznych w środowiskach pracy.

Adresat/ adresaci

Nauczyciele, doradcy zawodowi, wychowawcy, uczniowie, pracownicy, pracodawcy.

Adres www

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P7200142851340545953779, [dostęp: 10.12.2019]

Opracowano
w ramach
projektu

–

Cel główny, opis,
słowa kluczowe
lub streszczenie

Upowszechnienie informacji na temat zagrożeń towarzyszących wykonywaniu różnych zawodów.
Opis pojedynczej karty:
Strona 1: informacje o najczęstszych zagrożeniach związanych z wykonywaniem
określonego zawodu;

Spis treści
(kluczowe
elementy)

Strona 2: uszczegółowione i usystematyzowane charakterystyki różnych czynników
oraz możliwe skutki zdrowotne, czasami uzupełnione o sugestie dotyczące
sposobów zapobiegania ich szkodliwemu działaniu;
Strona 3: wskazania dotyczące działań i środków profilaktycznych dla wybranych
zagrożeń;
Strona 4: informacje szczególnie istotne dla specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem i ochroną zdrowia człowieka w środowisku pracy obejmujące opis
zawodu, wykaz zadań, uwagi, odniesienia itd.

Rekomendacje
w zakresie
zastosowania
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Zajęcia z doradztwa zawodowego, lekcje zawodoznawcze, wychowawcze lub
z przedsiębiorczości.
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FISZKA 7: System interaktywnego doboru środków ochrony indywidualnej e-Dobór (CIOP PIB)
Autor/ Twórca

Zespół Centralnego Instytutu Ochrony Pracy

Rok i miejsce
wydania/
publikacji

2017 (dane aktualizowane zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi)

Wydawnictwo

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Forma
opracowania

Platforma wirtualna.
W systemie zawarto algorytmy doboru środków ochrony indywidualnej dla
następujących grup czynników szkodliwych i uciążliwych występujących
w środowisku pracy:
• czynniki chemiczne;
• czynniki biologiczne;
• czynniki mechaniczne;
• czynniki termiczne;

Zawiera

• promieniowanie optyczne;
• prąd elektryczny;
• czynniki atmosferyczne;
• zagrożenie wybuchem;
• promieniowanie elektromagnetyczne;
• czynniki atmosferyczne.
Adresat/ adresaci

Nauczyciele, doradcy zawodowi, wychowawcy, uczniowie, pracownicy, pracodawcy.

Adres www

http://archiwum.ciop.pl/2710.html?str=1, [dostęp: 10.12.2019]

Opracowano
w ramach
projektu

–

Cel główny, opis,
słowa kluczowe
lub streszczenie

System interaktywnego doboru środków ochrony indywidualnej e-Dobór pozwala w praktyczny sposób zapoznać się z metodami dobierania właściwych środków
ochrony indywidualnej do zagrożeń zidentyfikowanych na stanowisku pracy.

Spis treści
(kluczowe
elementy)

–

Rekomendacje
w zakresie
zastosowania

Zajęcia z doradztwa zawodowego, lekcje zawodoznawcze, wychowawcze lub
przedsiębiorczości.
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FISZKA 8: Zestawienia przepisów BHP (CIOP PIB)
Autor/ Twórca

Powszechnie obowiązujące akty prawne

Rok i miejsce
wydania/
publikacji

2019 lub wcześniejsze (jeśli obowiązują)

Wydawnictwo

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Forma
opracowania

Zestawienie aktualnych aktów prawnych z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy
obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Przepisy BHP powszechnie obowiązujące (wybrane pozycje):
• Ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
• Ustawa z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
• Ustawa z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Przepisy szczegółowe (wybrane pozycje):
• Dz.U. 2019 poz. 1830. Rozporządzenie Ministra Energii z 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych;

Zawiera

• Dz.U. 2019 poz. 1498. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego
z 6 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów;
• Dz.U. 2017 poz. 1692. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z 4 sierpnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze
zwierząt gospodarskich.
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Adresat/ adresaci

Nauczyciele, doradcy zawodowi, wychowawcy, uczniowie, pracownicy, pracodawcy.

Adres www

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P203223601332862477814, [dostęp: 10.12.2019]

Opracowano
w ramach
projektu

–

Cel główny, opis,
słowa kluczowe
lub streszczenie

Zestawienie aktów prawnych obowiązujących w dziedzinie zawodoznawstwa.

Spis treści
(kluczowe
elementy)

–

Rekomendacje
w zakresie
zastosowania

Zajęcia z doradztwa zawodowego, lekcje zawodoznawcze, wychowawcze lub
przedsiębiorczości.

CZĘŚĆ 2.

Wybrane strony Internetowe, opracowania i narzędzia w podziale na grupy docelowe

FISZKA 9: Interaktywny informator zawodowy (CRT)
Autor/ Twórca
Rok i miejsce
wydania/
publikacji
Wydawnictwo
Forma
opracowania

Zespół CRT
2017, aktualizowane na bieżąco
Centrum Rozwoju Talentów
Internetowa wyszukiwarka lokalnych szkół ponadpodstawowych i uczelni wyższych.
4 warianty (filtry) sortowania informacji:
• typ szkoły (dotyczy wyszukiwania szkół ponadpodstawowych);

Zawiera

• język;
• bloki tematyczne.
Wyszukiwarka umożliwia także wyszukiwanie konkretnych placówek edukacyjnych
i zapoznanie się z ich ofertą.

Adresat/ adresaci

Nauczyciele, doradcy zawodowi, wychowawcy, uczniowie, rodzice uczniów, pracodawcy.

Adres www

http://centrumtalentow.quellio.com/wybor-kierunku, [dostęp: 10.12.2019]

Opracowano
„Centrum Rozwoju Talentów” Gdańskiego Urzędu Pracy
w ramach projektu
Cel główny, opis,
słowa kluczowe
lub streszczenie

Dostarczenie informacji na temat możliwości kształcenia po ukończeniu szkoły podstawowej. Wyszukiwarka umożliwia także wyszukanie kierunków studiów oferowanych przez lokalne wyższe uczelnie.
W przypadku studiów: opis kierunku; przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji; specjalności; możliwości zatrudnienia; możliwości rozwoju.

Spis treści
(kluczowe
elementy)

W przypadku technikum i szkoły branżowej I stopnia: opis zawodu; predyspozycje do
wykonywania zawodu; przeciwwskazania zdrowotne; możliwości zatrudnienia; przydatne linki.
W przypadku liceum: informacja o przedmiotach rozszerzonych i kierunkach studiów
na które można aplikować po tym profilu.

Rekomendacje
w zakresie
zastosowania

Zajęcia z doradztwa zawodowego, lekcje wychowawcze, indywidualna praca
z uczniem/uczniem i rodzicem.
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Wybrane strony Internetowe, opracowania i narzędzia w podziale na grupy docelowe

FISZKA 10: Młodzieżowa Kraina Talentów (CRT)
Autor/ Twórca

Zespół CRT

Rok i miejsce
wydania/
publikacji

2017

Wydawnictwo

Centrum Rozwoju Talentów

Forma
opracowania

Oferta szkoleniowa.
Prezentacje takich form jak:
• zajęcia indywidualne – jak wykorzystać posiadane predyspozycje;

Zawiera

• warsztaty grupowe;
• wycieczki zawodoznawcze;
• panele ekspertów;
• szkolenia dla rad pedagogicznych.

Adresat/ adresaci

Uczniowie, doradcy zawodowi, nauczyciele.

Adres www

https://centrumtalentow.pl/oferta/mlodziezowa-kraina-talentow/, [dostęp: 10.12.2019]

Opracowano
w ramach
projektu

„Gdańsk miastem zawodowców. Podniesienie jakości edukacji zawodowej” (EFS)

Cel główny, opis,
słowa kluczowe
lub streszczenie

Zwiększenie szans młodych osób na rynku pracy poprzez wsparcie w określeniu ich
talentów, predyspozycji i zainteresowań.
Wybrane tematy warsztatów dla uczniów szkół ponadpodstawowych biorących
udział w projekcie:

Spis treści
(kluczowe
elementy)

• Tworzę, więc jestem;
• Mam to. Moje profesjonalne CV;
• Współpraca w zespole;
• Jak założyć, krok po kroku, własny biznes;
• Poker osobowościowy;
• Radzenie sobie ze stresem.

Rekomendacje
w zakresie
zastosowania
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Zajęcia z doradztwa zawodowego, lekcje wychowawcze lub lekcje przedsiębiorczości.

CZĘŚĆ 2.

Wybrane strony Internetowe, opracowania i narzędzia w podziale na grupy docelowe

FISZKA 11: Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu.
Propozycje rozwiązań metodycznych (EG)
Autor/ Twórca

Halina Dołęga-Herzog, Małgorzata Rosalska

Rok i miejsce
wydania/
publikacji

2014, Warszawa

Wydawnictwo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Forma
opracowania

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej. Materiał do pobrania ze strony: http://
www.eurodoradztwo.praca.gov.pl/publikacje/edukacja, [dostęp: 10.12.2019].

Zawiera

Zawiera: porady jak planować wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego,
przykłady dobrych praktyk pracy z uczniem, opisy metod pracy z uczniami w szkole,
zbiór ćwiczeń do zastosowania podczas zajęć.

Adresat/ adresaci

Doradcy zawodowi, wychowawcy, nauczyciele oraz inni specjaliści, którzy chcą towarzyszyć uczniom w procesie planowania kariery edukacyjnej i zawodowej.

Adres www

http://www.eurodoradztwo.praca.gov.pl/publikacje/edukacja/25-wykorzystanie-metod-kreatywnych-w-przygotowaniu-uczniow-do-wyboru-zawodu,
[dostęp: 10.12.2019]

Opracowano
w ramach
projektu

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach projektu „Euroguidance Poland”.

Cel główny, opis,
słowa kluczowe
lub streszczenie

Celem publikacji jest wskazanie nowych sposobów pracy z uczniem, ale także inspiracja do adaptowania sprawdzonych już rozwiązań metodycznych w procesie projektowania jego przyszłej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Ponadto autorki poradnika
wskazują na szerokie możliwości wykorzystywania różnorodnych metod i technik
w pracy w obszarze doradztwa edukacyjnego i zawodowego na różnych poziomach
edukacyjnych.
Wstęp

Spis treści
(kluczowe
elementy)

1. Doradztwo zawodowe w systemie edukacyjnym
2. Metody pracy doradczej w klasie
3. Propozycje rozwiązań metodycznych
Załączniki

Rekomendacje
w zakresie
zastosowania

Wsparcie merytoryczne przy tworzeniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w szkołach. Wsparcie dla doradców zawodowych w przygotowaniu zajęć
z doradztwa zawodowego w szkołach. Poradnik, pomimo że nawiązuje do nieobowiązujących aktów prawnych, może być nadal użyteczny w pracy doradcy.
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CZĘŚĆ 2.

Wybrane strony Internetowe, opracowania i narzędzia w podziale na grupy docelowe

FISZKA 12: Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych: Materiały metodyczno-informacyjne
i narzędzia dla nauczycieli, doradców zawodowych, psychologów, pedagogów i rodziców (EZ)
Autor/ Twórca
Rok i miejsce
wydania/
publikacji
Wydawnictwo
Forma
opracowania

Danuta Piróg
2015, Warszawa
Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o.
Podręcznik.

Scenariusze zajęć (24 scenariusze w 5 obszarach tematycznych, każdy przeznaczony
na 2 jednostki lekcyjne).
Doradcy zawodowi, nauczyciele przedsiębiorczości, nauczyciele innych przedmiotów,
Adresat/ adresaci
wychowawcy, psycholodzy, pedagodzy.
http://e-zamek.pl/public/upload/20150714-121141-pspz_poradnik-dla-nauczyciela
Adres www
-zamek-do-wydruku.pdf, [dostęp: 10.12.2019]
„Poznaj swoje predyspozycje zawodowe” – Europejski Fundusz Społeczny, Program
Opracowano
Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie: 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście
w ramach projektu uczenia się przez całe życie, poddziałanie: 3.4.3. Upowszechnienie uczenia się przez
całe życie, projekty konkursowe.
Głównym celem publikacji jest podnoszenie szans uczniów szkół ponadpodstawowych
Cel główny, opis,
oraz innych placówek systemu oświaty, w tym Centrum Kształcenia Ustawicznego
słowa kluczowe
i Zawodowego (CKUiZ), na pomyślne wejście na rynek pracy, tj. pozyskanie zatrudnielub streszczenie
nia zgodnego z ich zainteresowaniami oraz predyspozycjami zawodowymi.
Główne elementy:
Zawiera

Wstęp
1. Zainteresowania
Spis treści
(kluczowe
elementy)

2. Aspiracje
3. Metody
4. Edukacja
5. Kariera
Literatura
Załącznik 1. Komiks fabularny
Załącznik 2. Komiks interaktywny

Rekomendacje
w zakresie
zastosowania
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Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, lekcje przedsiębiorczości i lekcje wychowawcze. Indywidualna praca z uczniem.

CZĘŚĆ 2.

Wybrane strony Internetowe, opracowania i narzędzia w podziale na grupy docelowe

FISZKA 13: Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych (FRSE)
Autor/ Twórca

Tomasz Rachwał (red.)

Rok i miejsce
wydania/
publikacji

2019, Warszawa

Wydawnictwo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Forma
opracowania

Publikacja dostępna w wersji papierowej na specjalne zamówienie. Wersja elektroniczna do pobrania ze strony: http://czytelnia.frse.org.pl [dostęp: 10.12.2019].

Zawiera

Monografia zawierająca 21 artykułów. W pierwszej części publikacji przedsiębiorczość jest rozpatrywana jako kompetencja kluczowa. Druga część monografii odnosi
się do sposobów kształtowania postaw przedsiębiorczych w na różnych poziomach
edukacji formalnej. W trzeciej części publikacji zaprezentowano przykładowe doświadczenia międzynarodowe w zakresie rozwoju kompetencji przedsiębiorczych.

Adresat/ adresaci

Doradcy zawodowi, nauczyciele zainteresowani kształtowaniem kompetencji przedsiębiorczych uczniów.

Adres www

http://czytelnia.frse.org.pl/ksztaltowanie-kompetencji-przedsiebiorczych/, [dostęp:
10.12.2019]

Opracowano
w ramach
projektu

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach projektu Erasmus+.

Cel główny, opis,
słowa kluczowe
lub streszczenie

Celem publikacji jest pokazanie procesu kształtowania postaw przedsiębiorczych
w wymiarze teoretycznym i praktycznym. Autorami publikacji są przedstawiciele
nauki, środowiska oświatowego oraz praktyki gospodarczej. Kompetencje przedsiębiorcze są ukazane jako kluczowe dla rozwoju osobistego (zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej) oraz dla rozwoju społeczno-gospodarczego.

Spis treści
(kluczowe
elementy)
Rekomendacje
w zakresie
zastosowania

1. Przedsiębiorczość jako kompetencja kluczowa
2. Kształtowanie kompetencji kluczowych w edukacji
3. Doświadczenia międzynarodowe w zakresie kształtowania kompetencji
przedsiębiorczych
Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i doradców zawodowych w przygotowaniu
zajęć kształtujących kompetencje przedsiębiorcze.
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CZĘŚĆ 2.

Wybrane strony Internetowe, opracowania i narzędzia w podziale na grupy docelowe

FISZKA 14: Mobilność kluczem do kariery? Raport z badania losów uczestników zagranicznych
staży i praktyk zawodowych (FRSE)
Autor/ Twórca

Pachocki Michał

Rok i miejsce
wydania/
publikacji

2018, Warszawa

Wydawnictwo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Forma
opracowania

Publikacja dostępna w wersji papierowej na specjalne zamówienie. Wersja elektroniczna do pobrania ze strony: http://czytelnia.frse.org.pl, [dostęp: 10.12.2019].

Zawiera

Publikacja zawiera prezentację wyników badań dotyczących wpływu projektów zagranicznych staży i praktyk zawodowych na dalszą karierę i rozwój osobisty uczniów
uczestniczących w tego typu aktywnościach.

Adresat/ adresaci

Doradcy zawodowi, nauczyciele, zwłaszcza nauczyciele zawodu, którzy planują przygotowanie wniosku o dofinansowanie zagranicznych staży i praktyk zawodowych dla
uczniów.

Adres www

http://czytelnia.frse.org.pl/mobilnosc-kluczem-do-kariery/ , [dostęp: 10.12.2019]

Opracowano
w ramach
projektu

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach projektu Erasmus+.

Cel główny, opis,
słowa kluczowe
lub streszczenie

Celem publikacji jest przedstawienie wyników badań losów uczestników zagranicznych straży i praktyk zawodowych. Badanie dotyczyło m.in. określenia kompetencji,
które zdobyli lub rozwinęli, w jakim stopniu okazały się one przydatne w dalszej nauce, rozwoju osobistym lub w karierze zawodowej oraz czym kierowali się podczas
dokonywania wyborów związanych z pracą i dalszą nauką.
1. Wprowadzenie

Spis treści
(kluczowe
elementy)

2. Doświadczenie stażu
3. Rozwój kompetencji
4. Dalsze losy absolwentów
5. Wnioski i rekomendacje

Rekomendacje
w zakresie
zastosowania
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Wsparcie merytoryczne dla doradców zawodowych w przygotowaniu zajęć z doradztwa zawodowego w szkołach oraz w przygotowywaniu wniosku o dofinasowanie
międzynarodowych projektów edukacyjnych.

CZĘŚĆ 2.

Wybrane strony Internetowe, opracowania i narzędzia w podziale na grupy docelowe

FISZKA 15: Kapitał ludzki w Polsce w latach 2012-2016: Studia i analizy statystyczne (GUS)
Autor/ Twórca

Ośrodek Statystyki Edukacji i Kapitału Ludzkiego Urzędu Statystycznego w Gdańsku

Rok i miejsce
wydania/
publikacji

2017, Gdańsk

Wydawnictwo

Główny Urząd Statystyczny

Forma
opracowania

Plik pdf z opracowaniem oraz plik zip z arkuszami danych statystycznych.

Zawiera

Zestawienie wskaźników dotyczących takich obszarów jak: demografia, zdrowie, edukacja, rynek pracy, kultura, nauka, technologia i innowacje oraz ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego zawierających wskaźniki bezpośrednio wpływające na jakość kapitału ludzkiego.

Adresat/ adresaci

Dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz wychowawcy, doradcy zawodowi i inne osoby,
które chcą towarzyszyć uczniom w procesie planowania kariery edukacyjnej i zawodowej, pracodawcy, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Adres www

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/inne-opracowania-zbiorcze/kapital-ludzki-w-polsce-w-latach-2012-2016,8,6.html, [dostęp: 10.12.2019]

Opracowano
w ramach
projektu

–

Cel główny, opis,
słowa kluczowe
lub streszczenie

Założeniem leżącym u podstaw przygotowania publikacji „Kapitał ludzki w Polsce”
jest konieczność dostarczenia systemu wskaźników cząstkowych, umożliwiających
prowadzenie samodzielnych badań i analiz na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym w następujących obszarach: demografia, zdrowie, edukacja, rynek pracy, kultura, nauka, technologia i innowacje oraz ekonomiczne i społeczne uwarunkowania
rozwoju kapitału ludzkiego. Dane pozyskano ze zbiorów statystyki publicznej oraz ze
źródeł pozastatystycznych.
Przedmowa
Wykaz używanych skrótów i akronimów
1. Koncepcja badania kapitału ludzkiego
2. Uwagi metodyczne

Spis treści
(kluczowe
elementy)

3. Komentarz analityczny
4. Tablice
5. Słownik pojęć
6. Źródła danych Spis tablic Demografia Zdrowie Edukacja
Rynek pracy
Kultura
Nauka, technologia i innowacje
Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego
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Rekomendacje
w zakresie
zastosowania

56

Dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz wychowawcy (jako pomoc opracowywaniu strategii rozwoju placówki oraz w przygotowywaniu zajęć merytorycznych), doradcy zawodowi i inne osoby, które chcą towarzyszyć uczniom w procesie planowania kariery
edukacyjnej i zawodowej (jako pomoc w przygotowywaniu zajęć grupowych i indywidualnych konsultacji doradczych), pracodawcy (jako pomoc w opracowywaniu
strategii rozwoju przedsiębiorstw, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (jako źródło
pomocne w przygotowywaniu się do zajęć).

CZĘŚĆ 2.

Wybrane strony Internetowe, opracowania i narzędzia w podziale na grupy docelowe

FISZKA 16: Kształcenie dorosłych 2016 (GUS)
Autor/ Twórca

Zespół autorski: Piotr Jaworski, Teresa Miszke, Robert Wieczorkowski, Magdalena
Wiktor, Anna Żochowska

Rok i miejsce
wydania/
publikacji

30.05.2018

Wydawnictwo

Główny Urząd Statystyczny

Forma
opracowania

Plik pdf z opracowaniem oraz plik zip z arkuszami danych statystycznych.

Zawiera

Tablice danych, wykresy wraz z komentarzem analitycznym.

Adresat/ adresaci

Pracodawcy, doradcy zawodowi, nauczyciele, dyrektorzy.

Adres www

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/ksztalcenie-doroslych-2016,3,3.html, [dostęp: 10.12.2019]

Opracowano
w ramach
projektu

-

Cel główny, opis,
słowa kluczowe
lub streszczenie

Z przedmowy: Niniejsza publikacja obejmuje tematykę zróżnicowanych form kształcenia, w których uczestniczą osoby dorosłe. Edukacja formalna – w szkole, czy też na
studiach – daje solidne podstawy wiedzy i umiejętności, jednak często nie jest wystarczająca wobec oczekiwań pracodawców. Różnego rodzaju szkolenia, kursy i inne
odmiany kształcenia pozaformalnego, prowadzą do zdobywania i poszerzania wiedzy czy umiejętności potrzebnych zarówno w życiu zawodowym, jak i pozazawodowym. Kształcenie tego typu daje możliwość samodzielnego decydowania o własnym
rozwoju, pozwala też na zachowanie elastyczności na rynku pracy i ułatwia przekwalifikowanie. Najbardziej otwartą, a przez to najbardziej dostępną formą kształcenia
jest edukacja nieformalna, czyli uczenie się samodzielne.
1. Ogólna ocena aktywności edukacyjnej ludności
2. Dostęp do informacji o możliwości uczenia się
3. Kształcenie w systemie formalnym
3.1 Charakterystyka osób uczących się w systemie edukacji formalnej

Spis treści
(kluczowe
elementy)

3.2 Poziom i dziedzina ukończonego wykształcenia osób kształcących się
w systemie edukacji formalnej
3.3 Osoby uczące się w edukacji formalnej a wykształcenie rodziców
3.4 Osoby uczestniczące w edukacji formalnej według czasu poświęconego
na naukę oraz kształcenia przez Internet
3.5 Udział osób uczestniczących w edukacji formalnej w kształceniu pozaformalnym i nieformalnym
3.6 Pozostałe aspekty uczestnictwa w kształceniu formalnym
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4. Kształcenie dorosłych w systemie pozaformalnym
4.1. Charakterystyka poziomu uczestnictwa w kształceniu pozaformalnym według podstawowych cech społeczno-demograficznych i ekonomicznych
4.2. Struktura społeczno-demograficzna i ekonomiczna zbiorowości osób
uczestniczących w kształceniu pozaformalnym
4.3. Liczba podejmowanych działań edukacyjnych w systemie pozaformalnym
4.4. Ogólne motywy podjęcia kształcenia i tematyka edukacji pozaformalnej,
ocena przydatności nabytej wiedzy i charakterystyka procesu kształcenia
4.5. Czas poświęcony na edukację pozaformalną oraz rodzaje działań
edukacyjnych
4.6. Finansowanie i organizacja kształcenia w systemie pozaformalnym
4.7. Powody podejmowania kształcenia w systemie pozaformalnym
Spis treści
(kluczowe
elementy)

4.8. Korzyści z podejmowania kształcenia w systemie pozaformalnym
5. Trudności w uczestnictwie w kształceniu formalnym lub pozaformalnym oraz
charakterystyka osób nieuczestniczących w żadnej formie kształcenia
5.1. Charakterystyka osób nieuczestniczących w żadnej formie kształcenia
5.2. Powody nieuczestniczenia lub nieuczestniczenia w szerszym zakresie
w kształceniu formalnym i pozaformalnym
6. Kształcenie nieformalne
6.1. Charakterystyka osób uczących się w systemie edukacji nieformalnej
6.2. Osoby uczące się samodzielnie według metod kształcenia
7. Znajomość języków obcych
8. Kształcenie dorosłych według województw
Uwagi metodyczne
1. Organizacja i przebieg badania
2. Dobór próby oraz uogólnianie wyników badania
3. Podstawowe pojęcia i definicje

Rekomendacje
w zakresie
zastosowania
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Dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz wychowawcy (jako pomoc w przygotowywaniu
zajęć merytorycznych oraz planowaniu strategii rozwoju placówek), doradcy zawodowi i inne osoby które chcą towarzyszyć uczniom w procesie planowania kariery
edukacyjnej i zawodowej (jako pomoc w przygotowywaniu zajęć grupowych i indywidualnych konsultacji doradczych), uczniowie szkół ponadpodstawowych (jako pomoc w indywidualnych wyborach edukacyjnych).
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FISZKA 17: Badanie losów absolwentów szkół zawodowych (IBE)
Autor/ Twórca

Krzysztof Bulkowski, Paweł Grygiel, Grzegorz Humenny , Małgorzata Kłobuszewska,
Michał Sitek, Jędrzej Stasiowski, Tomasz Żółtak

Rok i miejsce
wydania/
publikacji

2019, Warszawa

Wydawnictwo

Instytut Badań Edukacyjnych

Forma
opracowania

Tekst zwarty w formacie pdf.
• Analiza potrzeb informacyjnych w zakresie monitorowania losów absolwentów szkół
zawodowych wśród: pracodawców, przedstawicieli samorządów, przedstawicieli
szkół i placówek pozaszkolnych, doradców zawodowych, uczniów i absolwentów;

Zawiera

• Charakterystyka grupy badawczej – uczniów ostatnich klas szkół zawodowych
w roku szkolnym 2016/2017: branże i zawody, dane demograficzne, miejsce zamieszkania, poziom zamożności i kapitał kulturowy, uwarunkowania wyboru
szkoły i zawodu, praktyki zawodowe, doświadczenia zawodowe przed ukończeniem szkoły, egzaminy i postawy wobec egzaminów, ocena szkoły;
• Analiza ścieżek edukacyjnych absolwentów: podejmowanie studiów, kierunki,
rodzaj i forma studiów, szkoły policealne, kontynuacja nauki;
• Analiza sytuacji absolwentów na rynku pracy: praca i podejmowanie nauki, uwarunkowania sytuacji edukacyjno-zawodowej (szkolne, strukturalne, indywidualne i rodzinne), charakterystyka pierwszej pracy, satysfakcja z pracy i zarobki,
nietypowe formy zatrudnienia.

Adresat/ adresaci

Pracodawcy, przedstawiciele samorządów, przedstawiciele szkół i placówek pozaszkolnych, doradcy zawodowi, uczniowie i absolwenci.

Adres www

http://www.ibe.edu.pl/images/badania/BadanieLosowAbsolwentow/Raport_z_
pierwszej_rundy_Final_publ.pdf, [dostęp: 10.12.2019]

Opracowano
w ramach
projektu

Projekt „Monitorowanie Losów Absolwentów Edukacyjnych i Zawodowych
Absolwentów i Młodych Dorosłych (POWR.02.15.00-00.0004/16)” realizowany
w ramach Programu Operacyjnego Edukacja Rozwój 2014–2020 przez IBE na zlecenie
Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Cel główny, opis,
słowa kluczowe
lub streszczenie

Głównym celem analiz przedstawionych w raporcie „Absolwenci szkół zawodowych
z roku szkolnego 2016/2017. Raport z pierwszej rundy monitoringu losów edukacyjnozawodowych absolwentów szkół zawodowych” było zidentyfikowanie trafnych wskaźników, które mogłyby stać się podstawą systematycznego monitoringu losów zawodowych absolwentów szkolnictwa branżowego oraz lepsze zrozumienie kontekstu ich
funkcjonowania na rynku pracy. Kluczowym założeniem było, aby konstruowane wskaźniki odpowiadały na potrzeby informacyjne użytkowników systemu. Przedstawione w raporcie wyniki pokazują, jak przebiegała nauka w szkołach zawodowych oraz co dzieje się
z absolwentami po zakończeniu nauki. Uzyskane dane umożliwiają lepsze zrozumienie
trendów w zatrudnialności absolwentów, należy jednak pamiętać, że nie odzwierciedlają
efektów zmian wprowadzanych w systemie oświaty po 2017 roku.
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Spis treści
1. Wprowadzenie
2. Potrzeby informacyjne interesariuszy
Spis treści
(kluczowe
elementy)

3. Pogłębiona charakterystyka grupy badawczej – uczniów ostatnich klas szkół zawodowych w roku szkolnym 2016/2017
4. Ścieżki edukacyjne absolwentów
5. Sytuacja na rynku pracy
6. Podsumowanie
7. Załącznik

Rekomendacje
w zakresie
zastosowani
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Doradcy zawodowi i inne osoby, które chcą towarzyszyć uczniom w procesie planowania kariery edukacyjnej i zawodowej – jako pomoc w przygotowywaniu zajęć
grupowych.
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FISZKA 18: Międzynarodowy zbiór metod z zakresu doradztwa zawodowego w ujęciu grupowym (NG)
Autor/ Twórca

–

Rok i miejsce
wydania/
publikacji

2012, Wiedeń

Wydawnictwo

Abif – Analysis Consulting and Interdisciplinary Research

Forma
opracowania

Tekst zwarty w formacie pdf.

Zawiera

102 metody pracy z grupą wraz z odpowiadającymi im materiałami szkoleniowymi
do wydruku. Metody są pogrupowane tematycznie oraz opisane według jednego
schematu zawierającego: streszczenie, zarys teoretyczny, cel, źródło, opis, materiały,
komentarz, wskazówka, temat, rodzaj ćwiczenia, grupa docelowa, czas trwania.

Adresat/ adresaci

Doradcy zawodowi i inne osoby, które chcą towarzyszyć uczniom w procesie planowania kariery edukacyjnej i zawodowej.

Adres www

http://www.naviguide.net/handbooks/Handbook_PL.pdf, [dostęp: 10.12.2019]

Opracowano
w ramach
projektu

„Naviguide” – projekt finansowany z „ Programu Leonardo da Vinci”, części programu edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”.

Cel główny, opis,
słowa kluczowe
lub streszczenie

Przewodnik po metodach z zakresu doradztwa zawodowego przeznaczony jest
dla doradców zawodowych prowadzących działania doradcze w ujęciu grupowym,
zawiera zbiór sprawdzonych metod i technik wspomagających pracę doradcy zawodowego. Opracowany w większości przez austriackie Publiczne Biuro Pośrednictwa
Pracy oraz partnerów międzynarodowych projektu. Członkowie projektu z sześciu
państw partnerskich (Francja, Chorwacja, Irlandia, Austria, Polska i Turcja) dokonali
wyboru 102 metod opracowanych we Francji i Austrii, aby następnie przetłumaczyć
je na języki krajów partnerstwa oraz wdrażać w każdym z państw uczestniczących
w projekcie.
Spis treści
1. Wstęp

Spis treści
(kluczowe
elementy)

2. Metody
3. Słownik
4. Materiały szkoleniowe
5. Bibliografia
6. Źródła elektroniczne

Rekomendacje
w zakresie
zastosowania

Doradcy zawodowi i inne osoby, które chcą towarzyszyć uczniom w procesie planowania kariery edukacyjnej i zawodowej – jako pomoc w przygotowywaniu zajęć
grupowych.
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FISZKA 19: Raport syntetyczny dotyczący doradztwa zawodowego w ujęciu grupowym w wybranych krajach europejskich (NG)
Autor/ Twórca

Julie McCafferty, Anne McCluskey

Rok i miejsce
wydania/
publikacji

–

Wydawnictwo

–

Forma
opracowania

Tekst zwarty w formacie pdf.

Zawiera

Tekst analiz wraz z tabelami porównawczymi.

Adresat/ adresaci

Dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz wychowawcy, doradcy zawodowi i inne osoby, które chcą towarzyszyć uczniom w procesie planowania kariery edukacyjnej
i zawodowej.

Adres www

https://naviguide.net//reports/naviguide-synthesis-report-pl.pdf, [dostęp: 10.12.2019]

Opracowano
w ramach
projektu

„Naviguide” – projekt finansowany z „ Programu Leonardo da Vinci”, części programu edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”.

Cel główny, opis,
słowa kluczowe
lub streszczenie

W publikacji przedstawiono ogólną sytuację doradztwa zawodowego w krajach
uczestniczących w projekcie „Naviguide”. Następnie omówiono sposób świadczenia usług związanych z doradztwem zawodowym, w tym wykorzystania doradztwa
w ujęciu grupowym w krajach objętych niniejszym raportem. Raport opisuje również
główne strony zaangażowane w doradztwo zawodowe. Kolejne części dokumentu
opisują wymagane kwalifikacje w zakresie doradztwa zawodowego oraz sieci doradcze funkcjonujące w poszczególnych krajach. Na końcu przedstawione są sposoby,
z jakich korzystają doradcy zawodowi, by aktualizować swoją wiedzę na temat doradztwa zawodowego.
1. Wstęp
2. Streszczenie

Spis treści
(kluczowe
elementy)

3. Ogólne informacje o doradztwie
4. Ujęcia doradztwa: indywidualne i grupowe
5. Strony zainteresowane doradztwem na poziomie krajowym
6. Kwalifikacje i dalsze kształcenie doradców zawodowych
7. Istniejące sieci dla doradców i trenerów zawodowych
8. Dostępne metody, tj. podręczniki, bazy danych, zasoby itp.

Rekomendacje
w zakresie
zastosowania
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Doradcy zawodowi i inne osoby, które chcą towarzyszyć uczniom w procesie planowania kariery edukacyjnej i zawodowej (jako pomoc w przygotowywaniu zajęć grupowych), dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz wychowawcy (jako pomoc w opracowywaniu strategii rozwoju placówki).
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FISZKA 20: Czasopismo „Uczyć lepiej” (ODN)
Autor/ Twórca

Redakcja: Ewa Superczyńska, Joanna Marchewka, Tadeusz Nowik, Dorota
Mursztyn-Gorgoń.

Rok i miejsce
wydania/
publikacji

Nr 1-2019/2020, Poznań

Wydawnictwo

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

Forma
opracowania

Dwumiesięcznik oświatowy w formule otwartej, dostępny na stronie ODN w formacie
pdf, bezpłatnie kolportowany do placówek oświatowych w Wielkopolsce.

Zawiera

Materiały dotyczące dydaktyki, metodyki przedmiotowej, problemów wychowawczych oraz zagadnień związanych z zarządzaniem szkołą.

Adresat/ adresaci

Dyrektorzy szkół, nauczyciele i wychowawcy, doradcy zawodowi oraz inne osoby realizujące działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

Adres www

https://odnpoznan.pl/uczyclepiej/archiwum/ul_2019_2020-1.pdf, [dostęp: 10.12.2019]

Opracowano
w ramach
projektu

–

Cel główny, opis,
słowa kluczowe
lub streszczenie

Celem kolejnych numerów czasopisma „Uczyć lepiej” jest wspieranie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w zakresach wyznaczonych przez aktualne
kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, ze wskazaniem nowych i ciekawych
źródeł wiedzy, podpowiedziami rozwiązań metodycznych oraz zachętą do refleksji.
Nr 1-2019/2020 poświęcono zagadnieniu kreatywności. Zawiera kilkanaście artykułów, dotyczących m.in. stymulatorów kreatywności, twórczego e-pisania oraz
niesztampowych lekcji matematyki.
1. Wychowanie i profilaktyka

Spis treści
(kluczowe
elementy)

2. Dydaktyka
3. Inspiracje
4. Zarządzanie informacją
5. Dobre praktyki
6. Rekomendacje czytelnicze

Rekomendacje
w zakresie
zastosowania

Doradcy zawodowi, nauczyciele, edukatorzy i inne osoby, które chcą towarzyszyć
uczniom w procesie planowania kariery edukacyjnej i zawodowej (jako wskazówki
w zakresie zwiększania jakości realizowanego kształcenia).
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FISZKA 21: Vademecum poszukującego pracy (OHP)
Autor/ Twórca

Hanna Kopeć

Rok i miejsce
wydania/
publikacji

2010, Warszawa

Wydawnictwo

Ochotnicze Hufce Pracy, Komenda Główna

Forma
opracowania

Trzyczęściowy poradnik w formacie pdf.

Zawiera

Część pierwsza jest poświęcona przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, część
druga przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej, część trzecia stanowi zestaw
ćwiczeń do samodzielnego wykonania, poświęconych zagadnieniom poruszanym
w dwóch pierwszych częściach.

Adresat/ adresaci

Doradcy zawodowi i inne osoby, które chcą towarzyszyć uczniom w procesie planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, uczniowie szkół podstawowych i oddziałów
gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych.

Adres www

http://dokariery.pl/Materialy-dodatkowe-44350#vademecum, [dostęp: 10.12.2019],
http://zielonalinia.gov.pl/upload/ecam/do-pobrania/vademecum_poszukujacego_
pracy.pdf, [dostęp: 10.12.2019]

Opracowano
w ramach
projektu

OHP jako realizator usług rynku pracy

Cel główny, opis,
słowa kluczowe
lub streszczenie

Wyposażenie młodzieży w wiedzę i umiejętności niezbędne w poruszaniu się po rynku pracy, w tym stawianiu na nim pierwszych kroków w drodze do zatrudnienia.
Wstęp

Spis treści
(kluczowe
elementy)

Część I. Dokumenty aplikacyjne – jak napisać przekonujące CV i list motywacyjny?
Część II. Rozmowa kwalifikacyjna – to nie takie trudne
Zeszyt ćwiczeń:
Część I: Dokumenty aplikacyjne – jak napisać przekonujące CV i list motywacyjny?
Część II: Rozmowa kwalifikacyjna – to nie takie trudne

Rekomendacje
w zakresie
zastosowania
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Doradcy zawodowi i inne osoby, które chcą towarzyszyć uczniom w procesie planowania kariery edukacyjnej i zawodowej (jako źródło ćwiczeń do zajęć warsztatowych
i inspiracji do zajęć informacyjnych z uczniami planującymi swój rozwój), uczniowie
szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych
(jako źródło informacji i ćwiczeń pomocnych w planowaniu i realizowaniu swojej
ścieżki rozwoju).
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FISZKA 22: Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego. Przewodnik dla nauczyciela i doradcy (EG)
Autor/ Twórca

Małgorzata Rosalska

Rok i miejsce
wydania/
publikacji

2012, Warszawa

Wydawnictwo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Forma
opracowania

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej. Materiał do pobrania ze strony: http://
www.eurodoradztwo.praca.gov.pl/publikacje/edukacja, [dostęp: 10.12.2019]

Zawiera

Propozycje modeli, schematów diagnostycznych oraz metod, które mogą być
wykorzystywane zarówno przez profesjonalnych doradców, jak i nauczycieli czy
wychowawców.

Adresat/ adresaci

Doradcy zawodowi, nauczyciele, wychowawcy.

Adres www

http://www.eurodoradztwo.praca.gov.pl/publikacje/edukacja/19-, [dostęp: 10.12.2019]

Opracowano
w ramach
projektu

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach projektu „Euroguidance Poland”.

Cel główny, opis,
słowa kluczowe
lub streszczenie

Wzmocnienie kompetencji doradców zawodowych w obszarze diagnostyki predyspozycji edukacyjno- zawodowych. Autorka poradnika wyjaśnia jaka jest rola i cel diagnostyki w procesie doradczym oraz jakie kompetencje powinien posiadać doradca
przeprowadzający diagnozę W publikacji oprócz metod i technik doradczych, omówiono obszary i elementy rozpoznania diagnostycznego.
Główne pozycje spisu treści:

Spis treści
(kluczowe
elementy)

1. Diagnostyka w doradztwie zawodowym
2. Kompetencje diagnostyczne doradcy zawodowego
3. Obszary diagnostyki
4. Metody i techniki diagnostyczne

Rekomendacje
w zakresie
zastosowania

Samokształcenie osób zajmujących się doradztwem zawodowym. Wykorzystanie narzędzi diagnostycznych podczas konsultacji indywidulanych i zajęć grupowych.
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FISZKA 23: Praca czeka w rzemiośle! (WIR)
Autor/ Twórca

-

Rok i miejsce
wydania

2015

Wydawnictwo

-

Forma
opracowania

Multimedialna gra internetowa.

Zawiera

66

Moduł „E-rzemieślnik” symulujący grę planszową.
Moduł „Miliard w Rzemiośle” przypomina quiz.

Adresat/ adresaci

Uczniowie szkół podstawowych, szkół wyposażających w zawód (branżowe szkoły
pierwszego stopnia, technika).

Adres www

http://gra.spolecznerzemioslo.pl/, [dostęp: 10.12.2019]

Opracowano
w ramach
projektu

„Społecznie odpowiedzialne rzemiosło”

Cel główny, opis,
słowa kluczowe
lub streszczenie

Celem gier jest popularyzacja zawodów rzemieślniczych i kształcenia zawodowego.
„E-rzemieślnik” wymaga odpowiedzi na szereg pytań i wykonanie szeregu zadań jak
np. rozpoznawanie narzędzi rzemieślnika, etapów prac rzemieślniczych etc. „Miliard
w Rzemiośle” wymaga odpowiedzi na pytania jednokrotnego wyboru z czterema
alternatywami.

Spis treści

-

Rekomendacje
w zakresie
zastosowania

Nauczyciele oraz wychowawcy (jako urozmaicenie zajęć), doradcy zawodowi i inne
osoby, które chcą towarzyszyć uczniom w procesie planowania kariery edukacyjnej
i zawodowej (jako urozmaiceniu zajęć zawodoznawczych, jako pomoc w preorientacji zawodowej), uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych (jako pomoc
w dokonywaniu indywidualnych wyborów edukacyjnych).
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FISZKA 24: Poradnictwo zawodowe (WPSZ)
Autor/ Twórca

Zespół Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia

Rok i miejsce
wydania/
publikacji

2017

Wydawnictwo

Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia

Forma
opracowania

Zakładka na stronie internetowej. Dokument można także pobrać w postaci pliku pdf.

Zawiera

Opis usług w zakresie poradnictwa zawodowego oferowanego przez publiczne służby zatrudnienia.

Adresat/ adresaci

Osoby bezrobotne

Adres www

https://psz.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/poradnictwo-zawodowe, [dostęp: 10.12.2019]

Opracowano
w ramach
projektu

–

Cel główny, opis,
słowa kluczowe
lub streszczenie

Opis poradnictwa zawodowego oraz zdefiniowanie grup docelowych, które mogą
z niego korzystać. Lista korzyści wynikająca z dostępu do tej usługi oraz lista aktów
prawnych stanowiących podstawę jej świadczenia.

Spis treści
(kluczowe
elementy)

–

Rekomendacje
w zakresie
zastosowania

Promowanie poradnictwa zawodowego jako narzędzia wsparcia aktywności osób
bezrobotnych na rynku pracy.
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FISZKA 25: Publikacje MRPiPS na temat rynku pracy, instytucji rynku pracy i świadczonych
przez nie usług oraz ich efektywności (WPSZ)

68

Autor/ Twórca

Zespół MRPiPS

Rok i miejsce
wydania/
publikacji

2019 i starsze

Wydawnictwo

Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia

Forma
opracowania

Zakładka na stronie internetowej zawierająca raporty, broszury, ulotki, materiały informacyjne ze spotkań i inne opracowania z lat 2000-2019. Dokumenty można pobierać w postaci pliku pdf.

Zawiera

Publikacje Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat rynku pracy, instytucji rynku pracy i świadczonych przez nie usług oraz ich efektywności.

Adresat/ adresaci

Osoby bezrobotne, nauczyciele, doradcy zawodowi, naukowcy, wszyscy obywatele.

Adres www

http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/publikacje, [dostęp: 10.12.2019]

Opracowano
w ramach
projektu

–

Cel główny, opis,
słowa kluczowe
lub streszczenie

Zestawienie publikacji o charakterze statystycznym, sprawozdawczym i informacyjnym z zakresu rynku pracy oraz jego otoczenia.

Spis treści
(kluczowe
elementy)

Publikacje można wyszukiwać z wykorzystaniem filtra roku wydania.

Rekomendacje
w zakresie
zastosowania

Lekcje wychowawcze, zajęcia z przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego.

CZĘŚĆ 2.
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FISZKA 26: Centrum informacji i planowania kariery zawodowej (ZL CISZ)
Autor/ Twórca

Zespół redakcyjny Zielonej Linii

Rok i miejsce
wydania/
publikacji

2019

Wydawnictwo

Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia

Forma
opracowania

Zakładka na stronie internetowej

Zawiera

Ogólna charakterystyka centrum informacji i planowania kariery zawodowej jako
jednostki funkcjonującej w każdym województwie w Polsce – z wyszczególnieniem
zadań i grupy docelowej.

Adresat/ adresaci

Doradcy zawodowi, osoby powyżej 18 r.ż. poszukujące pracy.

Adres www

http://zielonalinia.gov.pl/web/zielona-linia/-/centrum-informacji-i-planowania-kariery-zawodowej-32448, [dostęp: 10.12.2019]

Opracowano
w ramach
projektu

–

Cel główny, opis,
słowa kluczowe
lub streszczenie

Przybliżenie profilu działań Centrum, którego zadaniem jest wspieranie lokalnych instytucji w realizacji aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, w szczególności poprzez opracowywanie i upowszechnianie informacji, świadczenie wyspecjalizowanych usług poradnictwa zawodowego, warsztaty, grupy wsparcia.
Usługi świadczone przez centra (przykłady):
• wyspecjalizowane usługi w zakresie planowania kariery zawodowej na rzecz
bezrobotnych i poszukujących pracy;

Spis treści
(kluczowe
elementy)

• współpraca z akademickimi biurami karier w zakresie opracowania, aktualizacji i upowszechniania informacji zawodowych na terenie poszczególnych
województw;
• poradnictwo zawodowe na rzecz pracodawców oraz ich pracowników;
• udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy świadczonej przez
urzędy pracy;
• działania o charakterze metodyczno-szkoleniowym w zakresie usług rynku
pracy dla pracowników wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy.

Rekomendacje
w zakresie
zastosowania

Samokształcenie doradców zawodowych, lekcje wychowawcze, zajęcia z przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego.
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2.2. Grupa docelowa: szkoły branżowe I i II stopnia
FISZKA 1: Przykładowy program realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w branżowej szkole I stopnia (EG)
Autor/ Twórca

Radosława Kompowska-Marek

Rok i miejsce
wydania/
publikacji

2017, Warszawa

Wydawnictwo

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Forma
opracowania

Publikacja w formie 10 prezentacji Power Point, dostępna w wersji elektronicznej (po
pobraniu).

Zawiera

Publikacja zawiera propozycje scenariuszy zajęć oraz prezentacje multimedialne do
wykorzystania w pracy z uczniami. Proponowany program należy dostosować do indywidualnych potrzeb uczniów oraz szkoły.

Adresat/ adresaci

Nauczyciele, doradcy zawodowi, wychowawcy, uczniowie.

Adres www

https://doradztwo.ore.edu.pl/przykladowy-program-realizacji-zajec-zakresu-doradztwa-zawodowego-branzowej-szkole-stopnia/, [dostęp: 10.12.2019]

Opracowano
w ramach
projektu

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach projektu „Euroguidance Poland”.

Cel główny, opis,
słowa kluczowe
lub streszczenie

Celem publikacji jest wsparcie nauczycieli w przygotowaniu programu zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w branżowej szkole I stopnia. Zajęcia zostały połączone
w bloki tematyczne obejmujące: samopoznanie, informacje edukacyjno-zawodowe
oraz rynek pracy.
• Poznaję siebie
• Moje zdolności
• Korzyści z pracy w grupie

Spis treści
(kluczowe
elementy)

• Moja przyszłość zawodowa
• Co wpływa na karierę zawodową?
• Pierwsze kroki na rynku pracy – rozmowa kwalifikacyjna
• Temperament a wybór zawodu
• Skuteczne poszukiwanie pracy
• Jestem przedsiębiorczy!
• Firma w praktyce

Rekomendacje
w zakresie
zastosowania
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Zajęcia z doradztwa zawodowego w szkole branżowej I stopnia.
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FISZKA 2: Charakterystyka ustawicznego szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach w Polsce
w 2015 r. Notatka informacyjna (GUS)
Autor/ Twórca

Ośrodek Statystyki Edukacji i Kapitału Ludzkiego, Urząd Statystyczny
w Gdańsku, Joanna Wyzina (opracowanie merytoryczne)

Rok i miejsce
wydania/
publikacji

2017, Warszawa

Wydawnictwo

Główny Urząd Statystyczny

Forma
opracowania

Notatka informacyjna w formacie pdf, zawierająca tabele oraz wykresy wraz z komentarzem analitycznym.

Zawiera

Tablice danych, wykresy wraz z komentarzem analitycznym.

Adresat/ adresaci

Pracodawcy.

Adres www

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/charakterystyka-ustawicznego-szkolenia-zawodowego-w-przedsiebiorstwach-w-polsce-w-2015-r-,12,1.
html, [dostęp: 10.12.2019]

Opracowano
w ramach
projektu

–
Notatka informacyjna opracowana została na podstawie wyników badania GUS SU-2
„Sprawozdanie o ustawicznym szkoleniu zawodowym w przedsiębiorstwach za rok
2015”, które zostało przeprowadzone w kwietniu 2016 r.

Cel główny, opis,
słowa kluczowe
lub streszczenie

Badanie jest europejskim badaniem statystycznym realizowanym cyklicznie co 5 lat.
Podmiotem badania były przedsiębiorstwa zatrudniające 10 i więcej osób, prowadzące podstawową działalność zaliczaną do 20 wytypowanych grup sekcji według
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD2007). Badanie zrealizowano na losowo dobranej próbie, która wyniosła 20 000 jednostek, następnie wyniki uogólniono na całą
populację. Analiza wstępnych wyników badania pozwoliła na określenie stopnia zaangażowania pracodawców w podnoszenie umiejętności i kwalifikacji osób pracujących w 2015 r. w zależności od rodzaju prowadzonej działalności oraz klasy wielkości
przedsiębiorstwa.

Spis treści
(kluczowe
elementy)

–

Rekomendacje
w zakresie
zastosowania

Dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz wychowawcy (jako pomoc w opracowywaniu strategii rozwoju placówki w zakresie współpracy z pracodawcami), pracodawcy (jako
pomoc w opracowywaniu strategii rozwoju przedsiębiorstw).
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FISZKA 3: Ginące zawody pomysłem na przyszłość (OHP)
Autor/ Twórca

Zespół OHP

Rok i miejsce
wydania/
publikacji

2014

Wydawnictwo

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Forma
opracowania

Informator w formie interaktywnego pliku pdf.

Zawiera

Opisy zawodów wykazanych w spisie treści w raz z perspektywami ich
rozwoju w przyszłości i materiałem zdjęciowym.
Doradcy zawodowi i inne osoby, które chcą towarzyszyć uczniom w procesie

Adresat/ adresaci

Adres www
Opracowano
w ramach
projektu
Cel główny, opis,
słowa kluczowe
lub streszczenie

planowania kariery edukacyjnej i zawodowej, uczniowie szkół podstawowych oraz
oddziałów gimnazjalnych.
http://dokariery.pl/ginace-zawody-informator-46784, [dostęp: 10.12.2019],
https://issuu.com/ecam.ohp/docs/gz_a5_ecam, [dostęp: 10.12.2019]
„Ginące zawody pomysłem na przyszłość”.
Wyposażenie młodzieży w wiedzę o zawodach ginących, niszowych,
a stwarzających szanse rozwoju.
Wstęp;
Cukiernik;
Dekarz/ strzecharz;

Spis treści
(kluczowe
elementy)

Kamieniarz; Kołodziej;
Kowal;
Piekarz;
Rymarz;
Tkacz;
Zdun.

Rekomendacje
w zakresie
zastosowania
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Doradcy zawodowi i inne osoby, które chcą towarzyszyć uczniom w procesie planowania kariery edukacyjnej i zawodowej (jako pomoc w zajęciach grupowych i konsultacjach indywidualnych z uczniami planującymi swój rozwój), uczniowie szkół
podstawowych i oddziałów gimnazjalnych ( jako źródło informacji pomocnych w planowaniu swojej ścieżki rozwoju).
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FISZKA 4: Nie daj się zaskoczyć – poradnik dla młodzieży wchodzącej na rynek pracy (OHP)
Autor/ Twórca

Aleksandra Titkow

Rok i miejsce
wydania/
publikacji

2010, Warszawa

Wydawnictwo

Ochotnicze Hufce Pracy, Komenda Główna

Forma
opracowania

Trzyczęściowy poradnik w formacie pdf.

Zawiera

Część pierwsza poświęcona decyzjom edukacyjnym, część druga – decyzjom zawodowym, część trzecia – zestaw ćwiczeń do samodzielnego wykonania, poświęconych
zagadnieniom poruszanym w dwóch pierwszych częściach.

Adresat/ adresaci

Doradcy zawodowi i inne osoby, które chcą towarzyszyć uczniom w procesie planowania kariery edukacyjnej i zawodowej, uczniowie szkół podstawowych oraz
ponadpodstawowych.

Adres www

https://dokariery.pl/Materialy-dodatkowe-44350#poradnik, [dostęp: 10.12.2019]

Opracowano
w ramach
projektu

„OHP jako realizator usług rynku pracy”

Cel główny, opis,
słowa kluczowe
lub streszczenie

Wyposażenie młodzieży w wiedzę i umiejętności niezbędne w planowaniu oraz realizowaniu własnej ścieżki rozwoju.
Wstęp
Dlaczego już dziś warto pomyśleć o przyszłości?

Spis treści
(kluczowe
elementy)

Część I. Zaplanuj swoją przyszłość – decyzje edukacyjne Część II. Jak osiągnąć cel
i zdobyć wymarzoną pracę? Podsumowanie
Zeszyt ćwiczeń
Część I. Zaplanuj swoją przyszłość – decyzje edukacyjne
Część II. Jak osiągnąć cel i zdobyć wymarzoną pracę?

Rekomendacje
w zakresie
zastosowania

Doradcy zawodowi i inne osoby, które chcą towarzyszyć uczniom w procesie planowania kariery edukacyjnej i zawodowej (jak źródło ćwiczeń do zajęć warsztatowych
i inspiracji do zajęć informacyjnych z uczniami planującymi swój rozwój), uczniowie
szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych
(jako źródło informacji i ćwiczeń pomocnych w planowaniu i realizowaniu swojej
ścieżki rozwoju).
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2.3. Grupa docelowa: technika
FISZKA 1: Informator o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015: Część ogólna. (CKE)
Autor/ Twórca

Opracowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi w Gdańsku, Jaworznie, Krakowie, Łodzi, Łomży,
Poznaniu, Warszawie i we Wrocławiu

Rok i miejsce
wydania

Warszawa, 2015

Wydawnictwo

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Forma
opracowania

Tekst zwarty w formacie pdf z licznymi tabelami i wykresami.

Zawiera

Patrz spis treści.

Adresat/ adresaci

Dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz wychowawcy, doradcy zawodowi i inne osoby które chcą towarzyszyć uczniom w procesie planowania kariery edukacyjnej i zawodowej, uczniowie szkół średnich.

Adres www

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/
Informator_Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_og%C3%B3lna_AKTUALIZACJA_1_wrzesnia_2015.pdf, [dostęp 10.12.2019]

Opracowano
w ramach
projektu

Nie.

Cel główny, opis,
słowa kluczowe
lub streszczenie

Patrz spis treści.
A. Podstawy prawne egzaminu maturalnego
B. Cele przeprowadzania egzaminu maturalnego
C. Zasady przystępowania do egzaminu maturalnego
D. Egzamin z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego
i dodatkowego
E. Kalendarz egzaminacyjny

Spis treści

F. Przebieg egzaminu w części ustnej i w części pisemnej
G. Ocenianie i wyniki egzaminu
H. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych
I. Uprawnienia absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz osób,
o których mowa w art. 94a ust. 1a ustawy (cudzoziemców)
J. Przystępowanie do egzaminu maturalnego po raz kolejny
K. Unieważnienie egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów
L. Zastrzeżenia dotyczące naruszenia przepisów przeprowadzania egzaminu
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M. Wgląd do pracy egzaminacyjnej oraz wniosek o weryfikację sumy przyznanych
punktów
N. Informatory o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów od roku
szkolnego 2014/2015
O. Podsumowanie
Opinia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich o informatorach maturalnych od 2015 roku
Rekomendacje
w zakresie
zastosowania

Dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz wychowawcy, doradcy zawodowi i inne osoby które
chcą towarzyszyć uczniom w procesie planowania kariery edukacyjnej i zawodowej,
uczniowie szkół średnich.
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FISZKA 2: Informator o egzaminie maturalnym z języka polskiego od roku szkolnego 2014/2015
(CKE)
Autor/ Twórca

Opracowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną we współpracy z okręgowymi
komisjami egzaminacyjnymi w Gdańsku, Jaworznie, Krakowie, Łodzi, Łomży, Poznaniu,
Warszawie i we Wrocławiu

Rok i miejsce
wydania

Warszawa, 2013

Wydawnictwo

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Forma
opracowania

Tekst zwarty w formacie pdf z licznymi tabelami i wykresami.

Zawiera

Ze wstępu: Informator jest podzielony na dwie części. Pierwsza zawiera ogólne informacje dotyczące nowej formuły egzaminu maturalnego z języka polskiego, zakres sprawdzanych umiejętności, charakterystykę zadań egzaminacyjnych oraz skale oceniania wypowiedzi ustnych i pisemnych. Druga zawiera przykładowe zadania
egzaminacyjne (wraz z rozwiązaniami oraz oceną wypowiedzi). Do każdego zadania
w części pisemnej dodano listę najważniejszych wymagań ogólnych i szczegółowych
z podstawy programowej kształcenia ogólnego, do których to zadanie się odnosi.

Adresat/ adresaci

Dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz wychowawcy, doradcy zawodowi i inne osoby,
które chcą towarzyszyć uczniom w procesie planowania kariery edukacyjnej i zawodowej, uczniowie szkół średnich.

Adres www

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/
Jezyk-polski.pdf, [dostęp 10.12.2019]

Opracowano
w ramach
projektu

„Pilotaż nowych egzaminów maturalnych”, Działanie 3.2. Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Program Operacyjny
Kapitał Ludzki.

Cel główny, opis,
słowa kluczowe
lub streszczenie

Z opinia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich o informatorach maturalnych: Informator opisuje formę egzaminu maturalnego, przeprowadzanego na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej, ilustrując te wymagania
wieloma przykładowymi zadaniami egzaminacyjnymi.
Wstęp
1. Język polski na egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015
1.1. Zakres wymagań sprawdzanych na egzaminie maturalnym
1.2. Ogólna charakterystyka egzaminu maturalnego z języka polskiego
1.3. Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego

Spis treści

1.4. Część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie
podstawowym
1.5. Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym
2.1. Przykładowe zadania z języka polskiego z rozwiązaniami. Część ustna
2.2. Przykładowe zadania z języka polskiego z rozwiązaniami. Część pisemna na
poziomie podstawowym
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2.3. Przykładowe zadania z języka polskiego z rozwiązaniami. Część pisemna na
poziomie rozszerzonym
2.4. Informacja o egzaminie maturalnym z języka polskiego dla absolwentów
niesłyszących
Załącznik 1. Szczegółowe kryteria oceniania wypowiedzi ustnej
Załącznik 2. Szczegółowe kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej na poziomie
podstawowym
Załącznik 3. Szczegółowe kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej na poziomie
rozszerzonym
Opinia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich o informatorach maturalnych od 2015 roku
Rekomendacje
w zakresie
zastosowania

Dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz wychowawcy, doradcy zawodowi i inne osoby,
które chcą towarzyszyć uczniom w procesie planowania kariery edukacyjnej i zawodowej, uczniowie szkół średnich.
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FISZKA 3: Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w 2019 roku (CKE)
Autor/ Twórca

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Rok i miejsce
wydania

Warszawa, grudzień 2019

Wydawnictwo

–

Forma
opracowania

Tekst zwarty w formacie pdf z licznymi tabelami i wykresami.

Zawiera

Patrz spis treści.

Adresat/ adresaci

Dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz wychowawcy, doradcy zawodowi i inne osoby,
które chcą towarzyszyć uczniom w procesie planowania kariery edukacyjnej i zawodowej, uczniowie szkół podstawowych i średnich.

Adres www

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informacje_o_wynikach/2019/
Sprawozdanie_z_przebiegu_egzaminu_potwierdzaj%C4%85cego_kwalifikacje_w_
zawodzie_w_2019_roku.pdf, [dostęp 10.12.2019]

Opracowano
w ramach
projektu

Nie.

Cel główny, opis,
słowa kluczowe
lub streszczenie

Patrz spis treści.
Informacje ogólne o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w 2019
roku
I. Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu
i lutym 2019 roku
Wyniki ogólne
Wyniki szczegółowe dla poszczególnych kwalifikacji

Spis treści

II. Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju
i czerwcu 2019 roku
Wyniki ogólne
Wyniki szczegółowe dla poszczególnych kwalifikacji
III. Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu
i lipcu 2019 roku
Wyniki ogólne
Wyniki szczegółowe dla poszczególnych kwalifikacji

Rekomendacje
w zakresie
zastosowania
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FISZKA 4: Infografika – Międzynarodowy Dzień Młodzieży (GUS)
Autor/ Twórca

Główny Urząd Statystyczny

Rok i miejsce
wydania/
publikacji

2019

Wydawnictwo

Główny Urząd Statystyczny

Forma
opracowania

Plik jpg.

Zawiera

Dane dotyczące młodzieży w Polsce oraz jej sytuacji na rynku pracy.
Dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz wychowawcy. Doradcy zawodowi i inne

Adresat/ adresaci

Osoby, które chcą towarzyszyć uczniom w procesie planowania kariery
edukacyjnej i zawodowej. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Adres www

https://stat.gov.pl/infografiki-widzety/infografiki/infografika-miedzynarodowydzien-mlodziezy-12-sierpnia,87,1.html, [dostęp: 10.12.2019]

Opracowano
w ramach
projektu

–

Cel główny, opis,
słowa kluczowe
lub streszczenie

Łatwa w odbiorze prezentacja podstawowych danych dotyczących młodzieży, demografii i sytuacji na rynku pracy.

Spis treści
(kluczowe
elementy)

Liczba młodzieży w wieku 15-24 lat w Polsce (w milionach) w latach 2010-2018. Liczba
mężczyzn przypadająca na 100 kobiet w grupie wieku 15-24 w Polsce w latach 2010
i 2018. Stopa bezrobocia w grupie 15-24 lata w marcu 2019 w Polsce, UE oraz poszczególnych krajach członkowskich.

Rekomendacje
w zakresie
zastosowania

Dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz wychowawcy (jako pomoc w przygotowywaniu zajęć merytorycznych), doradcy zawodowi i inne osoby, które chcą towarzyszyć uczniom w procesie planowania kariery edukacyjnej i zawodowej (jako pomoc
w przygotowywaniu zajęć grupowych i indywidualnych konsultacji doradczych),
uczniowie szkół ponadpodstawowych (jako pomoc w indywidualnych wyborach
edukacyjnych).
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FISZKA 5: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020 (OKE)
Autor/ Twórca

Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi w Gdańsku, Jaworznie, Krakowie, Łodzi, Łomży, Poznaniu, Warszawie i we
Wrocławiu

Rok i miejsce
wydania

23.08.2019, Warszawa

Wydawnictwo

–

Forma
opracowania

Tekst zwarty w formacie pdf.

Zawiera

Patrz spis treści.

Adresat/ adresaci

Dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz wychowawcy, uczniowie ponadpodstawowych
szkół średnich.

Adres www

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/577/informacja_egzamin_maturalny_2020.
pdf, [dostęp: 10.12.2019]

Opracowano
w ramach
projektu

Nie.

Cel główny, opis,
słowa kluczowe
lub streszczenie

Patrz spis treści.
1. Podstawy prawne
2. Charakterystyka egzaminu maturalnego
3. Przed egzaminem maturalnym–informacje ogólne
4. Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego
5. Część ustna egzaminu maturalnego z języków mniejszości narodowych, języka
mniejszości etnicznej i języka regionalnego
6. Część ustna egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego – egzamin bez
określania poziomu

Spis treści

7. Część ustna egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie
dwujęzycznym
8. Część pisemna egzaminu maturalnego – przed egzaminem
9. Część pisemna egzaminu maturalnego – w trakcie egzaminu
10. Część pisemna egzaminu maturalnego – po egzaminie
11. Egzamin z informatyki–informacje dodatkowe
12. Sytuacje szczególne w trakcie egzaminu maturalnego
13. Obserwatorzy.
14. Przechowywanie dokumentacji po przeprowadzeniu egzaminu maturalnego
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15. Unieważnienia egzaminu maturalnego, wglądy do prac egzaminacyjnych oraz
odwołania do kolegium arbitrażu egzaminacyjnego
17. Zadania zespołu egzaminacyjnego
18. Absolwent na egzaminie maturalnym
19. Informacja o egzaminie maturalnym dla rodziców (prawnych opiekunów)
20. Opłata za egzamin maturalny.
21. Załączniki
Spis załączników
Aneks informacja o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w„starej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020
Rekomendacje
w zakresie
zastosowania

Dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz wychowawcy, uczniowie szkó ponadpodstawowych.
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FISZKA 6: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawami programowymi kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 r. obowiązująca w roku szkolnym
2019/2020 (OKE)
Autor/ Twórca

Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi w Gdańsku, Jaworznie, Krakowie, Łodzi, Łomży, Poznaniu, Warszawie i we
Wrocławiu

Rok i miejsce
wydania

26.11.2019, Warszawa

Wydawnictwo

-

Forma
opracowania

Tekst zwarty w formacie pdf.

Zawiera

Patrz spis treści.

Adresat/ adresaci

Dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz wychowawcy, uczniowie ponadpodstawowych
szkół średnich.

Adres www

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/2019_Informacja_o_egzaminie_zawodowym_2019_2020.pdf, [dostęp 10.12.2019]

Opracowano
w ramach
projektu

Nie.

Cel główny, opis,
słowa kluczowe
lub streszczenie

Patrz spis treści.
1. Podstawy prawne
2. Opis egzaminu zawodowego
3. Działania związane z przygotowaniem egzaminu zawodowego w szkole, placówce, centrum, u pracodawcy, podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs
zawodowy
4. Przeprowadzenie egzaminu zawodowego

Spis treści

5. Procedury szczegółowe przeprowadzania części praktycznej egzaminu oraz procedury drukowania rezultatów z wykonania zadania w formie dokumentacji i zapisywania rezultatów w formie elektronicznej na płycie CD dla wybranych kwalifikacji
6. Zadania egzaminatora, asystenta technicznego i administratora (opiekuna pracowni) w części praktycznej egzaminu
7. Obserwacja egzaminu
8. Postępowanie w sytuacjach szczególnych
9. Postępowanie przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego po egzaminie (pakowanie i wysyłanie)
10. Unieważnienia egzaminu zawodowego
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11. Ustalanie i ogłaszanie wyników egzaminu oraz wydawanie certyfikatów i dyplomów zawodowych
12. Wglądy
13. Odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy dyrektorze Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej
14. Ponowne przystąpienie do egzaminu zawodowego
15. nformacja dla słuchacza szkoły policealnej zdającego egzamin zawodowy w roku
szkolnym 2019/2020
16. Terminarz działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem egzaminu
zawodowego w roku szkolnym 2019/2020
17. Spis załączników
Rekomendacje
w zakresie
zastosowania

Dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz wychowawcy, uczniowie ponadpodstawowych
szkół średnich.
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FISZKA 7: Województwo wielkopolskie: Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w roku 2019
(OKE)
Autor/ Twórca

Anna Sperling, Michał Pawlak

Rok i miejsce
wydania

2019

Wydawnictwo

–

Forma
opracowania

Opracowanie zwarte w formacie pdf z licznymi tabelami i wykresami.

Zawiera

Patrz spis treści.

Adresat/ adresaci

Dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz wychowawcy, uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Adres www

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/574/ogolny_raport_wielkopolskie_2019.pdf,
[dostęp: 10.12.2019]

Opracowano
w ramach
projektu

Nie.

Cel główny, opis,
słowa kluczowe
lub streszczenie

Patrz spis treści.
1. Organizacja egzaminów
2. Informacja o populacji zdających
3. Informacja o wyborach przedmiotów egzaminacyjnych
3.1. Wybór przedmiotów obowiązkowych

Spis treści

3.2. Wybór przedmiotów dodatkowych i poziomu zdawania egzaminu
4. Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2019 roku
4.1. Zdawalność egzaminu maturalnego
4.2. Średnie wyniki egzaminów pisemnych z poszczególnych przedmiotów
Egzamin maturalny w sierpniu 2019 roku
Egzamin maturalny w maju, czerwcu i sierpniu 2019 roku

Rekomendacje
w zakresie
zastosowania
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FISZKA 8: Instrukcja obsługi platformy Wybierz Studia (WS)
Autor/ Twórca

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ośrodek Przetwarzania Informacji –
Państwowy Instytut Badawczy

Rok i miejsce
wydania

2017, Warszawa

Wydawnictwo

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy

Forma
opracowania

Plik w formacie pdf.

Zawiera

Instrukcja wykorzystania wyszukiwarki internetowej wraz ze zrzutami
ekranowymi poszczególnych jej elementów i funkcjonalności.
Dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz wychowawcy, doradcy zawodowi i inne

Adresat/ adresaci

osoby, które chcą towarzyszyć uczniom w procesie planowania kariery
edukacyjnej i zawodowej, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Adres www

http://www.wybierzstudia.nauka.gov.pl/resources/pdf/instrukcja.pdf, [dostęp: 10.12.2019]

Opracowano
w ramach
projektu

–

Cel główny, opis,
słowa kluczowe
lub streszczenie

Dostarczenie możliwie kompletnej, wiarygodnej i wszechstronnej informacji o możliwych do podjęcia kierunkach kształcenia i perspektywach edukacyjno-zawodowych
z nimi związanych.

Spis treści

–

Rekomendacje
w zakresie
zastosowania

Dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz wychowawcy (jako pomoc do prowadzenia zajęć
grupowych z uczniami kończącymi edukację), doradcy zawodowi i inne osoby, które
chcą towarzyszyć uczniom w procesie planowania kariery edukacyjnej i zawodowej
(jako pomoc w przygotowywaniu zajęć grupowych i indywidualnych konsultacji doradczych), uczniowie szkół ponadpodstawowych (jako źródło informacji pomocnych
w planowaniu i realizowaniu swojej ścieżki rozwoju edukacyjnego).
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2.4. Grupa docelowa: osoby ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi
FISZKA 1. Filmy dla niesłyszących (CKE)
Autor/ Twórca

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Rok i miejsce
wydania/
publikacji

2015 i 2016

Wydawnictwo

–

Forma
opracowania

Filmy wideo opublikowane na oficjalnym kanale YouTube instytucji.

Zawiera

Seria krótkich filmów wideo przygotowujących do egzaminu maturalnego wraz z tłumaczeniami na język migowy.

Adresat/ adresaci

Dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz wychowawcy, uczniowie ponadpodstawowych
szkół średnich, szczególnie z upośledzeniem narządu słuchu.

Adres www

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/filmy-dla-nieslyszacych/, [dostęp: 10.12.2019]

Opracowano
w ramach
projektu

Nie.

Cel główny, opis,
słowa kluczowe
lub streszczenie

Ułatwienie uczniom z upośledzeniem narządu słuchu dostępu do wiedzy i umiejętności ułatwiających zdanie egzaminu dojrzałości.
Język polski:
Rola kontekstów oraz innych tekstów kultury.
Do czego potrzebna jest historia literatury na egzaminie.
Jak zająć stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autora.
O argumentach i argumentowaniu.
Interpretacja porównawcza.

Spis treści
(kluczowe
elementy)

Tworzenie wypowiedzi o kompozycji.
Na czym polega streszczanie tekstu.
Biologia:
Jak rozróżnić próbę badawczą od kontrolnej?
Jak prawidłowo zaplanować próbę kontrolną?
Jak odróżnić dywergencję od konwergencji?
Na czym polega adaptacja do nowego trybu życia lub środowiska?
Dlaczego niektóre zwierzęta nie mają narządów wymiany gazowej?
Jak rozumieć czasowniki operacyjne?
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Chemia:
Projektowanie doświadczeń chemicznych?
Rozwiązywanie zadań obliczeniowych.
Tworzenie wypowiedzi - dostrzeganie zależności przyczynowo-skutkowych, wnioskowanie i argumentowanie.
Zapisywanie równań procesów utleniania i redukcji.
Rekomendacje
w zakresie
zastosowania

Dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz wychowawcy (jako narzędzie wspierania uczniów
z niepełnosprawnościami), uczniowie ponadpodstawowych szkół średnich, szczególnie z upośledzeniem narządu słuchu (jako narzędzie wspierające ich w dążeniu do
zdobycia wiedzy i umiejętności ułatwiających zdanie egzaminu dojrzałości).
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FISZKA 2: Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci i młodzieży w szkołach i ośrodkach
specjalnych (EG)
Autor/ Twórca

Barbara Górka

Rok i miejsce
wydania/
publikacji

2015, Warszawa

Wydawnictwo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Forma
opracowania

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej. Materiał do pobrania ze strony: http://
www.eurodoradztwo.praca.gov.pl/publikacje/edukacja, [dostęp: 10.12.2019]

Zawiera

Publikacja zawiera opis badań i raportów dotyczących absolwentów placówek specjalnych, specyfiki organizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa w szkołach i ośrodkach specjalnych, wykaz narzędzi przydanych w pracy doradcy, przykłady ćwiczeń.

Adresat/ adresaci

Doradcy zawodowi i inni specjaliści pracujący w szkołach i ośrodkach specjalnych.

Adres www

http://www.eurodoradztwo.praca.gov.pl/publikacje/edukacja/28-poradnictwo-edukacyjno-zawodowe-dla-dzieci-i-mlodziezy-w-szkolach-i-osrodkach-specjalnych, [dostęp: 10.12.2019]

Opracowano
w ramach
projektu

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach projektu „Euroguidance Poland”.

Cel główny, opis,
słowa kluczowe
lub streszczenie

Celem publikacji jest ukazanie kontekstu pracy doradcy w świetle najnowszych badań i raportów w obszarze szans i barier stojących przed absolwentami placówek
specjalnych na rynku pracy oraz zaproponowanie praktycznych porad na temat organizacji efektywnego procesu poradnictwa dla uczniów i wychowanków z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
Główne pozycje spisu treści:
1. Sytuacja absolwentów placówek specjalnych na współczesnym rynku pracy
w świetle raportów i opracowań

Spis treści
(kluczowe
elementy)

2. Specyfika działalności szkół i ośrodków specjalnych a zadania związane z organizacją poradnictwa edukacyjno-zawodowego
3. Uczeń placówki specjalnej w centrum zainteresowania
4. WSD a specjalne wyzwania, czyli pomysły na ciekawe programy doradcze
5. Motywacja przede wszystkim!
6. Inspiracje
7. Zasobnik doradcy zawodowego

Rekomendacje
w zakresie
zastosowania
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Samokształcenie osób zajmujących się doradztwem zawodowym w szkołach i ośrodkach specjalnych.

CZĘŚĆ 2.

Wybrane strony Internetowe, opracowania i narzędzia w podziale na grupy docelowe

FISZKA 3: Dla niepełnosprawnych (WPSZ)
Autor/ Twórca

Zespół Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia

Rok i miejsce
wydania/
publikacji

2019

Wydawnictwo

Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia

Forma
opracowania

Zakładka na stronie internetowej. Dokument można także pobrać w postaci
pliku pdf.

Zawiera

Zestawienie i opis instrumentów rynku pracy oferowanych osobom
z niepełnosprawnościami oraz pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne. Baza serwisów ofert pracy skierowanych do osób
z niepełnosprawnościami.

Adresat/ adresaci

Osoby z niepełnosprawnościami poszukujące pracy oraz ich potencjalni pracodawcy.

Adres www

http://psz.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/dla-niepelnosprawnych, [dostęp: 10.12.2019]

Opracowano
w ramach
projektu

–

Cel główny, opis,
słowa kluczowe
lub streszczenie

Opis świadczeń i usług, z jakich osoba z niepełnosprawnościami może korzystać
w procesie poszukiwania pracy. Analogiczna informacja dla pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne.
Opisane usługi i instrumenty (przykłady):
• szkolenia;
• staże;
• prace interwencyjne;
• przygotowanie zawodowe dorosłych;

Spis treści
(kluczowe
elementy)

• badania lekarskie lub psychologiczne, o których mowa w art. 2 ust. ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
• studia podyplomowe;
• szkolenia na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową;
• bon na zasiedlenie;
• bon szkoleniowy;
• bon stażowy.

Rekomendacje
w zakresie
zastosowania

Zwiększanie wiedzy na temat możliwości osób z niepełnosprawnościami na rynku
pracy.
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